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  مقدمة    
 مــن اتفاقيــة ١٨يقــَدم هــذا التقريــر اخلــامس عــن جــزر األنتيــل اهلولنديــة عمــالً باملــادة    - ١

، اليت بدأ نفاذها بالنـسبة ململكـة هولنـدا        )االتفاقية(لتمييز ضد املرأة    القضاء على مجيع أشكال ا    
ــة بالنــسبة ململكــة    . ١٩٩١أغــسطس / آب٢٢يف  ــدأ نفــاذ الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقي وب

  .٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢هولندا يف 
ويقَدم هذا التقرير، قدر املستطاع، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـشكل وحمتـوى                   - ٢

 وينبغــي قراءتــه بــاالقتران مــع ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة مــن . )١(التقــارير
وقد سـاهم يف إعـداد هـذا التقريـر كـل مـن              . التقارير السابقة املقدمة من جزر األنتيل اهلولندية      
  .املنظمات احلكومية وغري احلكومية على حد سواء

  التطورات    
 سكان اجلزر اخلمس اليت تشكل جـزر األنتيـل اهلولنديـة،            نظراً للرغبة اليت أعرب عنها      - ٣

ــرة مــا بــني عــامّي          ــيري الوضــع الدســتوري للجــزر، أُجريــت اســتفتاءات يف الفت  ٢٠٠٠يف تغ
ويف جــزر األنتيــل اهلولنديــة، ميكــن إجــراء اســتفتاء غــري ملــزم أو استــشاري، تعتــرب   . ٢٠٠٥ و

  .ستفتاءات وفقاً ملعايري األمم املتحدةوقد أُجريت هذه اال. نتيجته مبثابة توصية للربملان
  .وفيما يلي نظرة عامة عن اخليارات املقدمة والنتائج املتلقاة  - ٤

  ١اجلدول 
  خيارات ونتائج االستفتاءات املعقودة يف ُجزر األنتيل اهلولندية اخلمس

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٣استفتاء سان مارتن، 
 %٣,٧ هلولنديةتبقى جزءاً من جزر األنتيل ا اخليار ألف
 %٦٩,٩ تصبح بلداً يتمتع باالستقالل الذايت ضمن مملكة هولندا اخليار باء
 %١١,٦ تصبح جزءاً من هولندا اخليار جيم
 %١٤,٢ تصبح دولة مستقلة اخليار دال

   
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥استفتاء سابا، 

 %٨٦,٠ هلا روابط مباشرة مع هولندا اخليار ألف
 %١٣,٢ تبقى جزءاً من جزر األنتيل اهلولندية  باءاخليار

 %١٤,٢ االستقالل اخليار جيم

__________ 
  )١(  HRI/GEN/2/Rev.5. 
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 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٨استفتاء بونري، 
 %١٥,٩ تبقى جزءاً من جزر األنتيل اهلولندية اخليار ألف
 %٥٩,٥ هلا روابط مباشرة مع هولندا اخليار باء
 %٢٤,١  مملكة هولنداتصبح بلداً يتمتع باحلكم الذايت ضمن اخليار جيم
 %٠,٥ االستقالل اخليار دال

   
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨استفتاء كيوراسو، 

 %٦٨,٠ تصبح بلداً يتمتع باحلكم الذايت ضمن مملكة هولندا اخليار ألف
 %٥,٠ تصبح دولة مستقلة اخليار باء
 %٤,٠ تبقى جزءاً من جزر األنتيل اهلولندية اخليار جيم
 %٢٣,٠ ح جزءاً من هولنداتصب اخليار دال

   
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨استفتاء سان يوستاتيوس، 

%٧٦,٦٠ تبقى جزءاً من جزر األنتيل اهلولندية اخليار ألف
%٢٠,٥٦ هلا روابط مباشرة مع هولندا اخليار باء
 %٢,١٨ االندماج مع هولندا اخليار جيم
   %٠,٦٤ االستقالل اخليار دال
  .ؤون اإلدارية والدستورية جلزر األنتيل اهلولنديةإدارة الش: املصدر

    
، اســتهل مــؤمتر مائــدة مــستديرة يف كيوراســو  ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦ويف   - ٥

وجتـري  . العملية اليت ستنتهي حبصول جزر األنتيل اهلولندية علـى الوضـع الـذي اختـاره شـعبها                
  .لسياسيأشكال خمتلفة من املشاورات على املستويني الرمسي وا

، ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١وكــان املوعــد النــهائي لتحقيــق هــذه التغــيريات يف األصــل هــو   - ٦
ويف ذلـك   . ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥ولكن أثنـاء احملادثـات، أُرجـئ هـذا املوعـد إىل             

، ٢٠٠٨أبريـل  /ولكـن يف نيـسان  . التاريخ، كانت جزر األنتيل اهلولندية ستختفي مـن الوجـود       
ويف حـني أنـه مل ُيحـدد موعـد هنـائي حـىت وقـت كتابـة هـذا                    . اجلديـد مـرة أخـرى     أُلغي املوعد   

التقرير، ستحصل جزيرتا كيوراسو وسان مارتن على وضع البلد، بينما ستـصبح جـزر بـونري،                
وسـتتكون مملكـة هولنـدا يف هنايـة         . ضـمن هولنـدا   “ هيئـات عامـة   ”وسابا، وسـان يوسـتاتيوس      

، وأروبــا، )، وســابا، وســان يوســتاتيوس كهيئــات عامــة مبــا يف ذلــك بــونري(األمــر مــن هولنــدا 
  .وكيوراسو، وسان مارتن
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  ١املادة     
 من دسـتور جـزر األنتيـل اهلولنديـة مبـدأ عـدم التمييـز، والـيت تقـول إن                     ٣ترسي املادة     - ٧

. كــل شــخص يف جــزر األنتيــل اهلولنديــة يتمتــع حبقــوق متــساوية يف محايــة شخــصه وممتلكاتــه  
ــدأ األساســي هــو   ــساوون واملب ــواطنني مت ــع امل ــصر، أو   . أن مجي ــز علــى أســاس العن ويعــد التميي

: من القانون اجلنـائي   ) ج (٩٥وتقول املادة   . الديانة، أو املعتقد جرمية يف جزر األنتيل اهلولندية       
يعين التمييز أو التفرقة كل استبعاد، أو تقييد، أو تفضيل ُيقصد به منع أو تقـويض األطـراف                   ”

نــسان وحريتــه األساســية أو ممارســتها علــى قــدم املــساواة يف اجملــاالت        أو التمتــع حبقــوق اإل 
السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو يف جماالت احليـاة العامـة األخـرى، أو الـيت              

  .“قد تؤدي إىل ذلك
  ٥ املادة -  ٢املادة     

ات اجلنـسانية إىل    خالل الفترة الـيت يـشملها االسـتعراض، امتـد مفهـوم شـبكة الـسياس                 - ٨
ونظراً ألن كل جزيرة مـن هـذه اجلـزر هلـا مساهتـا              . جزر بونري، وسان مارتن وسان يوستاتيوس     

الفريــدة ومواردهــا املختلفــة، فقــد اُتخــذ قــرار يــسمح للــسياق احمللــي بــأن ميلــي الــشكل الــذي   
فعلى املستوى الوطين، تـضمنت شـبكات الـسياسات يف    . يتخذه كل منوذج لشبكة السياسات    

ــة اإلبــالغ عــن االتفاقيــة      كيوراســو وســان مــارتن التــدريب علــى االتفاقيــة، وتنفيــذها، وعملي
وقُدم التدريب أيضاً على التعامل مع القضايا املتعلقـة بـالعنف   . واالتفاقيات األخرى املتصلة هبا   

  .ضد املرأة يف بونري، وسان مارتن، وكيوراسو
نـساين ال يتحققـان فقـط عـن طريـق هـذه             وتشجيع الوعي اجلنـساين وتعمـيم املنظـور اجل          - ٩

  .فيشمل النهج أيضاً دورات تدريبية داخل الوزارات وأشكاالً أخرى للربط الشبكي. الشبكات
للتنـافس  ) البالغات(ويف كيوراسو، توجد عدة مشاريع هتدف إىل إعداد اُألمهات الشابات             - ١٠

  .ب املهين يف طائفة من اجملاالتوقد حصلت هؤالء النساء الشابات على التدري. يف سوق العمل
ــارة      - ١١ ــاالت التخـــصص املختـ ــهن التـــدرب يف جمـ ــدريب، طُلـــب منـ ــرة التـ ــة فتـ ويف هنايـ

  .إلعدادهن بصورة أفضل إلجياد وظيفة يف هناية العملية
ويف . وهناك مشروع آخر ركـز علـى تـوفري مـسكن آمـن ومـستقل للفتيـات الـشابات               - ١٢

لياً باملساعدة على تـسهيل عقـد دورات متكينيـة للفتيـات يف             سان مارتن، يقوم مكتب املرأة حا     
ويهدف هذا الربنامج إىل تقوية االعتزاز بالنفس لـدى الفتيـات ومتكينـهن مـن           . خمتلف املدارس 

وإىل جانب تيـسري الـدورات التمكينيـة للفتيـات، يـدير مكتـب              . اختاذ قرارات واعية يف حياهتن    
  :يع يف جماالتاملرأة يف سان مارتن عدداً من املشار
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  ؛)زيادة الوعي ومساندة الضحايا(االجتار بالبشر   -  
  ).تقدمي النصح للضحايا واملعتدين(العنف املرتيل   -  
وعن طريق اجلهود املشتركة بني املنظمات غري احلكومية والوكاالت احلكومية، اختـذت      - ١٣

دت سلــسلة مــن  فقــد ُعقــ . بــونري أيــضاً خطــوات لوضــع سياســات موجهــة إىل قــضايا املــرأة       
االجتماعات املفيدة مع املسؤول عن شؤون املرأة يف إدارة التنميـة االجتماعيـة لتزويـد املنظمـات                 

  .غري احلكومية والوكاالت املعنية باملعلومات والتوجيه بشأن إقامة شبكة للسياسات يف بونري
  العنف املرتيل    

ففـي عـام   .  حماربة العنف املرتيل   تواصل جزر األنتيل اهلولندية اختاذ خطوات هتدف إىل         - ١٤
، قـــام مكتـــب املـــدعي العـــام، إىل جانـــب عـــدة وكـــاالت حكوميـــة ومنظمـــات غـــري  ٢٠٠٦

. حكومية، بتوفري التدريب يف جمال السياسات علـى التـدخل الفعـال يف حـاالت العنـف املـرتيل                  
أو وضـعت بـرامج منظمـة       /وفضالً عن هذا، تلقت عدة مجاعات ومنظمات أخرى التدريب و         

  .عاجلة العنف املرتيل واالعتداء على األطفالمل
ــالعنف املــرتيل، وتولــت تنــسيقه    ٢٠٠٧ويف عــام   - ١٥ ، أُنــشئ فريــق عامــل وزاري معــين ب

وُتـدعى  . إدارة التنمية االجتماعية، مبا يف ذلك إدارة الشؤون القـضائية وإدارة شـؤون الـشباب              
  .احلاجةقطاعات وإدارات أخرى ذات صلة للمشاركة واملسامهة حسب 

وقد شاركت كل من مؤسسة صوت الشباب ومؤسسة محاية الطفولـة بـصورة وثيقـة           - ١٦
وقامت مؤسسة صوت الشباب بزيادة الـوعي فيمـا يتعلـق           . يف حماربة العنف ضد املرأة والطفل     

باالعتداء على األطفال والعنف املرتيل، خاصة بني البالغني، عن طريق حلقات عمـل ومواقـف               
، ٢٠٠٦ويف عـام    . تطالب أيضاً بإنشاء مركـز متخـصص ملثـل هـذه األنـشطة            وكانت  . درامية

استهلت مؤسسة محاية الطفولة يف كيوراسو سلسلة من حلقات العمـل ملناقـشة االعتـداء علـى                 
، قامـت   ٢٠٠٧ويف عـام    . األطفال، وحقوق الطفل، والعنف املرتيل، والوضع القـانوين للطفـل         

 للـشباب ودربـت عـدداً كـبرياً مـن املتطـوعني علـى        املؤسسة أيضاً بتشغيل خـط هـاتفي سـاخن       
  .تشغيل هذا اخلط اهلاتفي

وال يـزال مكتـب املـرأة       . وال يزال العنف املرتيل ميثل شاغالً رئيسياً جلزيرة سان مارتن           - ١٧
ــدورات         ــوعي مــن خــالل ال ــادة ال ــق تقــدمي املعلومــات وزي ــرأة عــن طري ــى متكــني امل يركــز عل

  .تقدمي املشورةاإلعالمية، وحلقات العمل، و
، حلقـة نقـاش بعنـوان    Gender United، استضاف املكتب مـع مؤسـسة   ٢٠٠٤ويف عام   - ١٨
ما مقدار ما أمتتع به من محاية؟ وهل قانون جزر األنتيل حيميين من العنـف املـرتيل، والتحـرش،                    ”

  .وكان اهلدف هو استعراض التشريع القائم الذي يتناول العنف ضد املرأة“ واملطاردة؟
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وُنظم نقاش آخر مبناسـبة االحتفـال بـاليوم الـدويل للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف                        - ١٩
وكــان حمــور النقــاش هــذه املــرة هــو أمهيــة االحتفــال هبــذه املناســبة  . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٥

وأفضل طريقة للرد الفعـال علـى العنـف ضـد املـرأة يف منطقـة الكـارييب بـشكل عـام ويف سـان                         
  .اخلصوصمارتن على وجه 

، عقد مكتب املرأة مناقشة عن العنف املرتيل اقترنت مبحاضـرة تناولـت             ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٠
  .التعديالت املقترحة على القانون اجلنائي ومناقشة قوانني وتعديالت أخرى ذات صلة

وإىل جانب وزارة العدل، وشرطة سان مـارتن، ومكتـب املـدعي العـام، نظـم مكتـب                    - ٢١
فهــم العنــف ”اجمــاً تــدريبياً عــن التــدخل للمــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني هبــدف املــرأة أيــضاً برن

  .“العائلي واجملتمعي والتعامل معه
، لتحـسني   “إشـاعة الـسالم والوئـام يف اُألسـرة        ”: وُوضع برنامج تـدرييب آخـر بعنـوان         - ٢٢

فهــم ضــباط الــشرطة ومــوظفي اهلجــرة للعنــف العــائلي واجملتمعــي، لكــي يــصبحوا أقــدر علــى   
  .معاجلة هذه الظاهرة املستمرة داخل اجملتمع

، طُلــب مــن ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة، والوكــاالت       ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار  - ٢٣
احلكومية، واملسؤولني عن إنفاذ القـوانني االجتمـاع مـع املـدعي العـام بغيـة البحـث عـن طـرق                      

  .جديدة حملاربة العنف املرتيل يف سان مارتن
، تعـاون مكتـب     ٢٠٠٦يوم الدويل للقضاء على العنـف ضـد املـرأة عـام             ولالحتفال بال   - ٢٤

وال دقيقــة بعــد ”: املــرأة مــع مؤســسة املــالذ اآلمــن لتنظــيم سلــسلة مــن املناســبات حتــت شــعار 
وُعقدت سلـسلة مـن حلقـات العمـل علـى مـدى أسـبوع اسـتهدفت خمتلـف أصـحاب                     . “اآلن

  .املصلحة يف سان مارتن، وسابا، وسان يوستاتيوس
، كان املوضوع الـذي أُخـتري الحتفـاالت سـان مـارتن بـاليوم الـدويل                 ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٥

وكان اهلدف يف ذلك العام متابعـة التطـورات يف قـضايا املـرأة          . “صوت املرأة القوي  ”: للمرأة
، وحبث مـسؤوليات املنظمـات غـري احلكوميـة يف           ١٩٩٥يف سان مارتن منذ مؤمتر بيجينغ عام        

ــذا اجملــال، والنظــر   ــربط      ه ــة ال ــارتن، وكــذلك أمهي ــسائية يف ســان م ــستقبل املنظمــات الن يف م
  .الشبكي وإقامة صالت إقليمية ودولية على حد سواء

املرأة يف موقـع    ”: ، ُنظم االحتفال باليوم الدويل للمرأة حتت موضوع       ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٦
 مــسابقة وتــضمنت األنــشطة تنظــيم. “مواجهــة التحــديات، وإحــداث التغــيريات: صـنع القــرار 

وكانـت مـسابقة كتابـة املقـال يف         . “القيادة مـن أجـل غـد أفـضل        ”: لكتابة مقال عن موضوع   
  .سان مارتن تستهدف طلبة الصفني الرابع واخلامس جبميع املدارس العليا يف اجلزيرة
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إهنـاء إفـالت مـرتكيب    ”:  بـاليوم الـدويل للمـرأة   ٢٠٠٧وكان موضوع احتفاالت عـام        - ٢٧
دور املـرأة   ”: وتضمنت املناسبات حلقة نقـاش عـن      . “لفتيات من العقوبة  العنف ضد النساء وا   

ــل منوذجــاً         ــا متث ــرأة بأهن ــذكري امل ــيت كانــت هتــدف إىل ت ــشباب، وال ــوح ال ــى جن ــضاء عل يف الق
  .ألطفاهلا، وأن خيارات اُألم ميكن أن يكون هلا أثر خطري على أطفاهلا

علــى العنــف ضــد املــرأة، ُعقــدت   بــاليوم الــدويل للقــضاء ٢٠٠٧ويف احتفــاالت عــام   - ٢٨
. ثالث دورات مغلقـة لـضحايا االعتـداء وألولئـك الـذين يعرفـون شخـصاً مـا ميـارس االعتـداء                     

 وأي شـخص حيتـاج إىل املـساعدة         -وكانت الدورات مفتوحة أمام الرجال والنساء والبـالغني         
ــة  ــاة الطبيعي ــة فيليبــسربغ يــ   . للعــودة إىل احلي وبيلي، ســلط وُنظــم أيــضاً معــرض صــغري يف مكتب

  .األضواء على الصالت بني العنف املرتيل وانتشار مرض اإليدز بني اإلناث
  مؤسسة املالذ اآلمن    

تعمل مؤسسة املالذ اآلمن، مـن خـالل حلقـات العمـل، والـربامج اإلذاعيـة، والتعـاون                    - ٢٩
وم وتقــ. اإلجيــايب مــع مكتــب املــرأة، علــى زيــادة الــوعي بــشأن العنــف املــرتيل يف ســان مــارتن   

ــذا         ــال عــن ه ــع األطف ــة والتحــدث م ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــارات إىل امل ــضا بزي املؤســسة أي
ومعظـم النـساء الـاليت يتـرددن علـى هـذه املؤسـسة أجنبيـات جـئن طلبـاً للمـساعدة            . املوضـوع 

وتنوع الثقافـات يف هـذه اجلزيـرة ميكـن أن جيعـل تقـدمي               . يتعلق بأنواع خمتلفة من االعتداء     فيما
ؤالء النساء أمراً صعباً، خاصة عنـدما يـأتني مـن ثقافـات وطنيـة أو دينيـة أقـل انفتاحـاً                      النصح هل 

  ).مثل اهلند واإلسالم(
  التعاون    

، وقَّعت هيئة اليونسكو الوطنية جلزر األنتيل اهلولندية وهيئة اليونـسكو           ٢٠٠٦يف عام     - ٣٠
شأن حتـسني التعـاون بـني    الوطنية هلولندا مذكرة تفـاهم أضـفت صـفة رمسيـة علـى االتفاقـات بـ               

ويعد عدم التوازن اجلنساين امللحوظ يف نظام التعليم جبزر األنتيل اهلولندية جمـاالً وافـق          . اهليئتني
فارتفـاع معـدالت التـسرب، خاصـة بـني      . الطرفان علـى أنـه سيـستفيد مـن البحـوث املـشتركة        
اســتمر حتــسن أداء ومــن ناحيــة أخــرى، . األوالد، يــسبب قلقــاً كــبرياً علــى نطــاق هــذه اجلــزر 

ــايل علــى حــد ســواء       ــات يف التعلــيم الثــانوي والع ــرك املدرســة دون احلــصول علــى    . الفتي وت
مؤهالت له عواقب خطرية بالنسبة للمشاركة االجتماعيـة بـني هـؤالء األوالد، ويـسبب خلـالً                 

  .يف سوق العمل، ويؤثر سلباً على تنمية قدرات جزر األنتيل اهلولندية
 عامــاً، وســتجري يف ســياق   ١٨ إىل ١٢ علــى األوالد مــن ســّن   وســتركز البحــوث   - ٣١

األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت تتضمن تأمني حصول األوالد والفتيات على التعليم حبلـول عـام           
واهلـدف منـها هـو تقـدمي        . “خطـة الـدلتا عـن التعلـيم       ”وتعد الدراسة أيضاً جزءاً مـن       . ٢٠١٥



CEDAW/C/NLD/5/Add.2  
 

09-34283 9 
 

ة حـسب نـوع اجلـنس، واألسـباب الـيت أدت إىل             بيانات واضحة عن معـدالت التـسرب احلاليـ        
هذه اإلحصاءات، وجتربة األوالد يف املدرسة، واخلربة املكتسبة يف سوق العمـل، والعالقـة بـني                

  .املواقف احمللية والدولية
ووافق رئـيس جلنـة اليونـسكو الوطنيـة هلولنـدا ووزيـر التعلـيم اهلولنـدي علـى الدراسـة                       - ٣٢

، تـــضمنت األعمـــال ٢٠٠٧ويف عـــام . ذي يـــستغرق عـــامنيكجـــزء مـــن برنـــامج اللجنـــة الـــ
التحضريية للدراسة إلقاء حماضرة، وإجراء مقابالت مع فريق البحث، وإعداد قائمة باألدبيـات             

  .٢٠٠٨ومن املتوقع أن تبدأ الدراسة يف عام . ذات الصلة
 هبـدف  ودخلت جزر األنتيل اهلولندية أيـضاً يف شـراكة مـع جامعـة جـزر اهلنـد الغربيـة            - ٣٣

تسهيل االتصال مع مخس جزر كاريبية أخرى جتـري حاليـا حبوثهـا اخلاصـة عـن عـدم التـوازن                     
  .بني اجلنسني يف التعليم

  احلد من الفقر    
نظَّم مكتب اإلحصاءات املركزي بالتعاون مع صندوق األمم املتحـدة للـسكان حلقـة                - ٣٤

 يف هـذه احللقـة خمتلـف ممثلـي        وشـارك . ٢٠٠٧عمل مدهتا ثالثة أيـام عـن تقيـيم الفقـر يف عـام               
ويف اجتمــاع الحــق، مت إنــشاء فريــق عامــل  . الوكــاالت احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 

وسـيتمكن  . وفريق استشاري إلعطاء مضمون للجوانب التقنية ملا يسمى مـشروع خـط الفقـر             
 ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات املركزي من حساب خط الفقـر جلزيـرة كيوراسـو يف أواخـر عـام           

ويعد حساب خط الفقر ذا أمهية بالغة ألي سياسات واعيـة           . لجزر األخرى يف موعد الحق    ول
يلزم وضعها ملساعدة السكان الـذين يعيـشون حتـت خـط الفقـر، ومـن املتوقـع أن تكـون املـرأة               

  .ممثلة متثيالً عالياً يف هذه الفئة
فقر لُألسـر الـيت     وهناك نشاط آخر جدير بالذكر وهو املشروع البحثي عن احلد من ال             - ٣٥

  .٢٠٠٧سبتمرب /ترأسها امرأة، والذي جيري يف جزيرة كيوراسو منذ أيلول
ويف . وكان احلد من الفقر ميثل حموراً رئيسياً يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة لـبعض الوقـت                 - ٣٦

بادئ األمر، كانت السياسات على املستوى الوطين تقوم على شراكة مع احلكومـة اهلولنديـة،                
وقـد تطـورت هـذه      . مـن حـدة الفقـر ويف احلـد املنـهجي مـن الفقـر علـى حـد سـواء                    للتخفيف  

ونظــراً للــتغريات الدســتورية الوشــيكة،  . الــسياسات لتــشكل هنجــاً عامــاً متعــدد التخصــصات  
ويف هنايـة عـام     . انتقلت املسؤولية عن هذه السياسات إىل احلكومة اهلولندية وحكومات اجلـزر          

ــسمى    ٢٠٠٦ ــد ي ــامج جدي ــة  ، ُوضــع برن ــصادية االجتماعي ــادرة االقت ــضايا   املب ــني الق ــربط ب  لل
  .االجتماعية واالقتصادية
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  ٦املادة     
 مــن القــانون اجلنــائي جلــزر األنتيــل  ٢٦٠يعتــرب االجتــار بالنــساء جرميــة مبوجــب املــادة    - ٣٧

اجلـرائم ضـد احلريـة      (ويتوفر املزيد مـن احلمايـة للمـرأة يف إطـار القـسم الثـامن عـشر                  . اهلولندية
ويف التنقيح اجلديد هلذا املرجـع الـذي جيـري إعـداده            . من املرجع الثاين عن القانون    ) خصيةالش

  .اآلن، سيكون هناك تركيز أكرب على هذا املوضوع
وبنــاء .  جهودهـا حملاربـة االجتـار   ٢٠٠٤وقـد كثفـت جـزر األنتيـل اهلولنديـة منـذ عـام          - ٣٨

ريق العامل املعين باالجتار بالبـشر ليـشمل        على توصية من املنظمة الدولية للهجرة، مت توسيع الف        
ويتكـون الفريـق    . املنظمات غـري احلكوميـة والـدوائر احلكوميـة علـى مـستوى حكومـة اجلزيـرة                

  :العامل اآلن من ممثلني عن
، ومكتـــب املـــدعي العـــام، )املنـــسق(مديريـــة الـــشؤون القـــضائية : احلكومـــة املركزيـــة  -  

ون العمــل، ومديريــة التنميــة االجتماعيــة، ومديريــة العالقــات اخلارجيــة، ومديريــة شــؤ
  ومديرية الصحة العامة، وهيئة اجلمارك؛

ممثلو نائب حاكم جزيـرة كيوراسـو، والـدائرة العامـة للرعايـة الطبيـة               : حكومة اجلزيرة   -  
  والصحية، ومكتب شؤون املرأة؛

كاريبيـة   الكاريبيـة، والرابطـة ال  ContraSidaمنظمـة   : املنظمات اخلاصة وشبه احلكوميـة      -  
للبحــوث النــسائية والعمــل، ومكتــب دعــم الــضحايا، ومركــز تنميــة املــرأة، ومؤســسة  

  الصحة العقلية، ومؤسسة محاية الطفولة؛
منظمة العفو الدولية، ومؤسسة االنـدماج الثقـايف، ومؤسـسة          : املنظمات غري احلكومية    -  

ــاجرين  ــة الدوميني: وعـــالوة علـــى ذلـــك . التـــضامن مـــع املهـ ــة، قناصـــل اجلمهوريـ كيـ
  .وفرتويال، وكولومبيا، وحرس السواحل جلزر األنتيل اهلولندية وأروبا

ــدوارد ملكافحــة االجتــار باألشــخاص الــيت       - ٣٩ ويف ســان مــارتن، تتــوىل مؤســسة جــزر ون
وتضم املؤسـسة ممـثلني عـن منظمـات يف سـان            .  جهود مكافحة االجتار   ٢٠٠٧أُنشئت يف عام    

  ). ودائرة األمنمبا يف ذلك مكتب املدعي العام(مارتن 
  .وأنشأت مؤسسة جزر وندوارد خطاً هاتفياً ساخناً عن طريق تربع من شركة اهلاتف  - ٤٠
ــهجرة      - ٤١ ــة لل وتــشمل هــذه  . وُنفــذت طائفــة مــن املــشاريع بالتعــاون مــع املنظمــة الدولي

املشاريع بدء محلة إعالمية باستخدام امللصقات واملنشورات بلغات خمتلفـة، وإعالنـات اخلدمـة              
العامــة باإلذاعــة والتلفزيــون، الــيت تــروج للخــط اهلــاتفي الــساخن الــذي أنــشأته جــزر األنتيــل    

  .اهلولندية يف كيوراسو وسان مارتن
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ــسانية، وضــعت جــزر     ٢٠٠٦ويف عــام   - ٤٢ ، وبالتعــاون مــع مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلن
. حيتـاجون إىل املـساعدة   األنتيل اهلولندية نظاماً وطنياً إلحالة ضحايا االجتار الذين مت إنقـاذهم و           

وجيري حتديث هذا النظام بصورة دورية بالتشاور مع املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومركـز تنـسيق                  
  .الشؤون اإلنسانية

وعلى مستوى اململكة، استضافت هولندا، وأروبا، وجزر األنتيل اهلولندية مؤمتراً عـن              - ٤٣
ــشرعية      ــب األشــخاص، واهلجــرة غــري ال ــشر، وهتري ــارف   . االجتــار بالب ــدوبون املع وتقاســم املن

 وناقـشوا حتقيـق املزيـد مـن أشـكال التعـاون             - عن إنفـاذ القـوانني يف املقـام األول           -واخلربات  
وعــيَّن كــل جــزء مــن اململكــة منــسقاً لــضمان املزيــد مــن التعــاون وقــد حــدد هــؤالء  . امللمــوس

 الـضحايا، والتـدريب     الوقايـة، ومـساندة   : املنسقون منذ ذلك الوقت األولويات األكثـر إحلاحـاً        
ومت اآلن توقيع مذكرة تفاهم تـضفي شـكالً رمسيـاً علـى التعـاون               . على إنفاذ القوانني، واملتابعة   

  .يف هذه اجملاالت
ويف كيوراسو، تلقى موظفو اهلجرة والعـاملون يف جمـال مـساندة الـضحايا تـدريباً مـن                    - ٤٤

 اإلعـالم واملنظمـات األخـرى ذات        املوظفني القنـصليني العـاملني يف كيوراسـو، وممثلـي وسـائل           
وساعد الفريق العامل املعين جبزيرة كيوراسو أيـضاً اجلـزر األخـرى علـى إنـشاء أفرقتـها            . الصلة
وفضالً عن هذا، فقد قاموا بإشـراك هـذه الفـرق يف األنـشطة القائمـة ملـساعدهتم علـى                    . العاملة

  .تطوير قدراهتم وتدريب الوكاالت ذات الصلة يف جزرهم
، ُعقدت حلقـات عمـل عـن االجتـار بالبـشر يف سـان مـارتن ملختلـف                   ٢٠٠٥يف عام   و  - ٤٥

  .أصحاب املصلحة يف اجملتمع
، شارك مكتب املرأة املنظمة الدولية للهجرة يف استضافة حلقـة عمـل    ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٦

س ملدة ثالثة أيام ملوظفي إنفاذ القوانني، ومكتب املدعي العام، وموظفي اجلمارك، وأفـراد حـر             
الــسواحل، ومؤســسة املــالذ اآلمــن، وأعــضاء مجاعــة تركيــز مــن ســان مــارتن، وســابا، وســان    

ــدوارد     ٢٠٠٧ويف عــام . يوســتاتيوس ــشاء مؤســسة جــزر ون ــز هــذه إن ــررت مجاعــة التركي ، ق
وتضم هذه املنظمـة أعـضاًء مـن األفرقـة     . ملكافحة االجتار باألشخاص اليت سبقت اإلشارة إليها   

  .وسابا، وسان يوستاتيوسالعاملة يف سان مارتن، 
، ُعقد عدد من الدورات اإلعالمية يف سـابا وسـان يوسـتاتيوس             ٢٠٠٧ويف أوائل عام      - ٤٧

  .هبدف زيادة الوعي عن االجتار بالبشر بني خمتلف أصحاب املصلحة واألطراف املهتمة
ــق اجتماعــات         - ٤٨ ــة عــن طري ــضاً مــساعدات تدريبي ــهجرة أي ــة لل ــرت املنظمــة الدولي ووف
ويف عـام   . ية، وتقاسـم اخلـربات وأفـضل املمارسـات مـع بلـدان أخـرى يف إقلـيم الكـارييب                   إقليم

، ويف شــراكة مــع نظــراء مــن احلكومــات احملليــة يف الكــارييب، عقــدت املنظمــة الدوليــة  ٢٠٠٦
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ــوان      ــام، بعنـ ــة أيـ ــدهتا ثالثـ ــل مـ ــة عمـ ــهجرة حلقـ ــين   ”للـ ــارييب املعـ ــي الكـ ــاع اإلقليمـ االجتمـ
وسـلط  . ، لتحسني فهم األثـر احملتمـل لالجتـار بالبـشر يف اإلقلـيم             “ارباستراتيجيات حماربة االجت  

االجتماع األضواء على استراتيجيات مفصلة لوضع تشريعات إقليمية ووطنيـة حملاربـة االجتـار،              
وكــان مــن بــني البلــدان املــشاركة . ونظــم محــالت إعالميــة، وقــدم مــساعدة مباشــرة للــضحايا

ـــ   ــزر الب ــا، وجـ ــودا، وأروبـ ــوا وبربـ ــة،  أنتيغـ ــة الدومينيكيـ ــز، واجلمهوريـ ــادوس، وبليـ هاما، وبربـ
وغرينادا، وغيانا، وهاييت، وجامايكا، ومملكة هولندا، وجزر األنتيل اهلولندية، وسانت كيـتس            

وشـارك يف هـذه   . ونيفس، وسانت لوسيا، وسورينام، وترينيداد وتوبـاغو، والواليـات املتحـدة       
  .اعة الكاريبيةاملناسبة أيضاً منظمة الدول األمريكية واجلم

  احلاالت    
تتعلق احلاالت اليت ُعرضـت علـى الفريـق العامـل املعـين جبزيـرة كيوراسـو والـيت اُتخـذ                       - ٤٩

بضحايا حمتملني مـن كولومبيـا، وكوبـا،        ) ولكن ليس بالضرورة حتقيقاً أو مقاضاة     (فيها إجراء   
باب، مـن بينـها أن      ومل ُتعـرض هـذه القـضايا علـى احملكمـة لعـدة أسـ              . واجلمهورية الدومينيكيـة  

  .األشخاص املعنيني مل يرغبوا يف توجيه اهتامات
 بتهمــة احتجــاز ثالثــة نــساء  ٢٠٠٥ويف ســان مــارتن، اعُتقــل مــواطن هنــدي يف عــام    - ٥٠

وشـارك مكتـب العمـل يف     . كخادمات يف مرتله يف ظروف مؤسفة دون أجر أو إجـازة سـنوية            
ومت تغـرمي املـواطن     . جـور املـستحقة هلـن     سان مارتن مبساعدة هـؤالء النـساء للحـصول علـى األ           

وجــرى االتــصال باملنظمــة الدوليــة .  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة٢٠ ٠٠٠اهلنــدي 
  .للهجرة للمساعدة يف إعادة هؤالء النساء إىل بلداهنن األصلية

، هربــت ثــالث نــساء ينــتمني إىل اجلمهوريــة الدومينيكيــة مــن أحــد    ٢٠٠٧ويف عــام   - ٥١
وصـرحت النـساء بـأن صـاحب        . عارة يف سان مارتن بسبب تعرضهن لـسوء املعاملـة         بيوت الد 

وقـد سـحب صـاحب      . النادي الليلي اغتصبهن واعتدى عليهن وإهنن مل حيصلن علـى أي أجـر            
وُحكـم علـى صـاحب امللـهى     . امللهى جوازات سفرهن ومنع هؤالء النساء مـن مغـادرة امللـهى           

ومت إيـداع ضـحاياه يف دار لإليـواء، وبعـد         .  منـها  بالسجن ثالث سنوات، أُعفي من ستة أشهر      
وقــد ســاعدت مؤســسة جــزر    . اإلدالء بتــصرحياهتن، مت إعــادهتن إىل اجلمهوريــة الدومينيكيــة   

  .وندوارد ملكافحة االجتار باألشخاص هؤالء النساء يف الترتيبات اخلاصة برحلة العودة
ــوظفي        - ٥٢ ــق بأحــد م ــة أخــرى يف كيوراســو تتعل ــاك حال ــت هن  اهلجــرة الفاســدين  وكان

ــدعارة قــد تقــدم بطلــب    . وصــاحب فنــدق وبيــت للــدعارة  وكــان صــاحب الفنــدق وبيــت ال
وقـد  . تأشريات للـسماح لعـدد مـن النـساء الـاليت عملـن بعـد ذلـك كـداعرات خـارج الفنـدق                  
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وصــدر . حــوكم املتــهمان أمــام إحــدى احملــاكم بتهمــة هتريــب األشــخاص، والفــساد، والتزويــر
  .لسجن اثين عشر شهراًعلى كل منهما حكم با

وهناك حالة أخرى ُألم ُيقال إهنا باعت ابنتها إىل صـاحب أحـد بيـوت الـدعارة الـذي            - ٥٣
وأُلقـي  . بدأ يف دفع أجر لـُألم نظـري ممارسـة اجلـنس مـع االبنـة البالغـة مـن العمـر تـسع سـنوات                          

.  لقاصــر ومهــا حمتجــزان اآلن بتهمــة االســتغالل اجلنــسي٢٠٠٨القــبض علــى املتــهمني يف عــام 
  .٢٠٠٩وستحال قضيتهما إىل احملكمة يف عام 

  .وهناك حاالت أخرى بدا أنه مشكوك فيها ومل ُتعرض على احملكمة لنقص األدلة  - ٥٤
  ٧املادة     

يف جزر األنتيل اهلولندية كانت املرأة تديل بـصوهتا يف االنتخابـات وترشـح للمناصـب                  - ٥٥
وأصـبحت املـشاركة الـسياسية      . ١٩٤٨عـام   السياسية منذ أن حصلت على حق التصويت يف         

ويوجـد يف   . للمرأة، على املستوى املركزي وعلى مستوى اجلزيرة أمراً واقعـاً منـذ ذلـك احلـني               
  .١٩٧٧وقد ُعينت أول وزيرة يف عام . جزر األنتيل اهلولندية مخس وزيرات

 جـزر األنتيـل     وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، أُجريت االنتخابـات مـرتني يف مجيـع              - ٥٦
  .٢٠٠٧، وانتخابات جملس اجلزيرة يف عام ٢٠٠٦االنتخابات الربملانية يف عام : اهلولندية معاً

  ٢اجلدول 
عــدد النسـاء الاليت يشغلــن مناصب عامــة على املستــوى الوطين وعلى مستــوى اجلزيرة 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة 
 رجمموع الذكو جمموع اإلناث احلكومة املركزية

 ٣٢ ٥ الربملان
 ١٨ ٩ )مبن فيهم نواب الوزراء (الوزراء

   إقليم جزيرة كيوراسو
 ٣٥ ٥ جملس اجلزيرة

 ١٧ ٦ اجمللس التنفيذي
   إقليم جزيرة بونري

 ٧ ٢ جملس اجلزيرة
 ٦ ٢ اجمللس التنفيذي

   إقليم جزيرة سان مارتن
 ٩ ٣ جملس اجلزيرة

 ٣ ٢ اجمللس التنفيذي
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 رجمموع الذكو جمموع اإلناث احلكومة املركزية

   يرة سان يوستاتيوسإقليم جز
 ٤ ١ جملس اجلزيرة

 ١ ١ اجمللس التنفيذي
   إقليم جزيرة سابا

 ٤ ١ جملس اجلزيرة
 ٢ صفر اجمللس التنفيذي

  
  .اجملالس التنفيذية ألقاليم اجلزر وبرملان جزر األنتيل اهلولندية: املصدر

    
  كيوراسو    

.  رجـالً ١٦١ سـيدة و     ٦١ملانيـة   ، كان عدد املرشحني لالنتخابات الرب     ٢٠٠٦يف عام     - ٥٧
ــاً سياســيا١٤ًوكانــت املــرأة علــى رأس قــوائم ثالثــة أحــزاب سياســية مــن جممــوع     ويف .  حزب

ــرة عــام    ــات جملــس اجلزي .  رجــال٢٢٥ً ســيدة و ٥٤ كــان مــن بــني املرشــحني   ٢٠٠٧انتخاب
  . حزبا١١ًوكانت املرأة على رأس قوائم ثالثة أحزاب سياسية من بني 

  بونري    
.  رجـالً ١٨ نـساء و  ٤، كان من بـني املرشـحني لالنتخابـات الربملانيـة      ٢٠٠٦عام  يف    - ٥٨

أمـا املرشـحون النتخابـات جملـس اجلزيـرة عـام            . وشارك أربعة أحزاب سياسـية يف االنتخابـات       
وشــارك أربعــة أحــزاب سياســية يف هــذه   .  رجــال٤١ً ســيدة و ١٧ فكــان مــن بينــهم  ٢٠٠٧

  .االنتخابات
  سان مارتن    

ــا  - ٥٩ ــة     ٢٠٠٦م يف عــ ــات الربملانيــ ــحني لالنتخابــ ــني املرشــ ــن بــ ــان مــ ــيدة ١١، كــ  ســ
ويف عـام  . وكانت املرأة على رأس قائمتني مـن قـوائم األحـزاب الـسياسية الـستة      . رجالً ٢٧ و

وكانـت  .  رجـالً  ٤٩ سـيدة و     ١٦، كان من بني املرشحني النتخابـات جملـس اجلزيـرة            ٢٠٠٧
  .لسياسية الستةاملرأة على رأس قائمتني من قوائم األحزاب ا

  سان يوستاتيوس    
ــام   - ٦٠ ــة     ٢٠٠٦يف عــ ــات الربملانيــ ــحني لالنتخابــ ــني املرشــ ــن بــ ــان مــ ــيدات ٦، كــ  ســ
وشـارك  . وكانت هناك سيدة واحدة على رأس قائمـة أحـد األحـزاب الـسياسية            . رجالً ١٤ و
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ــات  ٤ ــات   ٢٠٠٧ويف عــام . أحــزاب سياســية يف االنتخاب ، كــان مــن بــني املرشــحني النتخاب
  . أحزاب سياسية يف االنتخابات٤وشارك .  رجال١٣ً سيدات و ٥زيرة جملس اجل

  سابا    
، كان من بـني املرشـحني لالنتخابـات الربملانيـة ثـالث سـيدات وسـبعة                 ٢٠٠٦يف عام     - ٦١

ــسياسيني     . رجــال ــى رأس قائمــة أحــد احلــزبني ال ــاك ســيدة واحــدة عل ــام . وكانــت هن ويف ع
. لــس اجلزيــرة ثــالث ســيدات ومثــاين رجــال  ، كــان مــن بــني املرشــحني النتخابــات جم ٢٠٠٧

  .وكانت هناك سيدة واحدة على رأس قائمة أحد احلزبني السياسيني
 إحلـاجي خـامس سـيدة تـشغل         -، أصبحت إميلي دي جـونج       ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   - ٦٢

ويف . وُعينت سيدة أيـضاً نائبـة للحـاكم العـام         . منصب رئيس الوزراء يف جزر األنتيل اهلولندية      
ويف سـان مـارتن، تتـوىل       . و أيضاً، تتوىل سيدتان منصب حاكم اجلزيرة ونائب احلاكم        كيوراس

وهنـاك عـدد مـن      . سيدة منصب نائب حاكم اجلزيـرة، بوصـفها الـسكرترية التنفيذيـة للجزيـرة             
  .السيدات يرأسن إدارات على مستوى احلكومة املركزية وعلى مستوى حكومة اجلزيرة

ائي جلزر األنتيل اهلولندية، ميكن مالحظـة أن منـصب رئـيس            وفيما يتعلق بالنظام القض     - ٦٣
، كـــان هنـــاك ســـت قاضـــيات و  ٢٠٠٥ويف عـــام . حمكمـــة العـــدل املـــشتركة تـــشغله ســـيدة 

وخـالل  .  قاضـياً  ٢١، كـان هنـاك سـت قاضـيات و           ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ويف عـامّي    . قاضياً ١٩
عي العـام وعـشرة   الفترة اليت يـشملها التقريـر، كـان هنـاك ثـالث سـيدات يـشغلن منـصب املـد                   

  . حماميا١١٧ً حمامية و ٦٣ويف كروا شاو، كان هناك . رجال يشغلون هذا املنصب
  ٨املادة     

  .ُيرجع إىل التقارير السابقة  - ٦٤
ــة يف الفريــق    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عــامّي   - ٦٥ ، شــارك رئــيس وزراء جــزر األنتيــل اهلولندي

  .العامل للقيادات النسائية
من التقرير، انُتدب أربعة رجال وثالث سـيدات مـن جـزر األنتيـل         وخالل الفترة ذاهتا      - ٦٦

  .اهلولندية للعمل يف وزارة اخلارجية مبملكة هولندا
  ٩املادة     

أي ) ٦٢٨،  ١٩٨٤جريـدة القـوانني واملراسـيم       (ال يتضمن قـانون اجلنـسية يف هولنـدا            - ٦٧
ويـتم احلـصول   .  أو فقـداهنا أحكام متيز ضد املرأة فيما يتعلـق باحلـصول علـى اجلنـسية اهلولنديـة       



CEDAW/C/NLD/5/Add.2
 

16 09-34283 
 

وتتمتـع املـرأة أيـضاً حبقـوق     . على اجلنسية اهلولندية والتنازل عنها بنفس الطريقة للرجل واملـرأة         
  .متساوية عندما يتعلق األمر جبنسية أطفاهلا

  ١٠املادة     
س والتعليم االبتدائي باجملان، ولكنـه لـي      . التعليم يف جزر األنتيل اهلولندية متاح للجميع        - ٦٨

وحيـق للطلبـة التقـدم بطلبـات        . كذلك بالنسبة للتعليم الثـانوي والتعلـيم املهـين الثـانوي والعـايل            
  .للحصول على منح

، بــدأ العمــل بالقــانون الــوطين للتــدريب اإللزامــي للــشباب   ٢٠٠٦فربايــر /ويف شــباط  - ٦٩
ين تـسربوا   ويتيح القانون الـوطين للـشباب الـذ       .  عاماً ٢٤ إىل   ١٦واملوجه إىل الشباب من سن      

مــن املــدارس فرصــة أخــرى للحــصول علــى مــؤهالت تــساعدهم يف البحــث عــن وظيفــة، أو     
واهلـدف مـن    . متكِّنهم من العودة إىل مسار التعليم عن طريق االلتحاق بأحد الفصول الوسيطة           

وتـشارك الـسلطات الوطنيـة والـسلطات        . ذلك هو وقف تزايد أعـداد الـشباب مـن هـذه الفئـة             
  .املدارس واملنظمات غري احلكومية مجيعها يف تنفيذ هذا املشروعاإلقليمية للجزر و

 شـباب يف كيوراسـو،      ١١٠ شاباً يف بـونري، و       ٣٨واسُتهل املشروع بعدد جترييب ضم        - ٧٠
ــارتن ٧٢ شــاباً يف ســان يوســتاتيوس، و  ١٣و  ــة  .  شــاباً يف ســان م ومبجــرد اســتكمال التجرب

  .بنجاح، اسُتهل مشروع التدريب الشامل
ولتحقيق االستفادة القـصوى مـن أثـر القـانون واسـتخدام القـدرات احلاليـة إىل أقـصى                     - ٧١

حد، مت ربط عدد من املخططات، مثل رفع احلـد األدىن لـسّن تـرك املدرسـة، وحتـسني التعلـيم                     
واهلـدف مـن ذلـك هـو احلـد          . الثانوي قبل املهين، وإدخال تغيريات على التعليم املهين الثـانوي         

لتــسرب مــن املدرســة بــني الــشباب مــن الفئــة الــيت تتــراوح أعمارهــا مــن   بــصورة جذريــة مــن ا
.  عاماً، وضـمان اختفـاء هـذه الظـاهرة مـن الناحيـة العمليـة خـالل ثـالث سـنوات                     ١٨إىل   ١٦

  .وقد أتاحت هولندا التمويل هلذا املشروع
  اإلصالحات التعليمية    

  :اهلدف الوطين للتعليم يف جزر األنتيل اهلولندية هو  - ٧٢
ضمان حصول مجيع األطفال على تعليم جيد واالستفادة منه، وإتاحـة فـرص متكافئـة                 •  

أمــــام كــــل مــــواطن لتحقيــــق طاقاتــــه الكامنــــة واملــــشاركة يف التنميــــة االقتــــصادية   
  واالجتماعية؛

ضمان حصول مجيـع سـكان جـزر األنتيـل اهلولنديـة علـى التعلـيم العـام الـذي يـسمح هلـم                          •  
  .تيلي ويف اإلقليم ويف العامل األوسع، دون املساس هبويتهم الثقافيةباملشاركة يف اجملتمع األن
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وقد ُوضعت خطة دلتا متكاملة قائمة على النتائج كبدايـة لبـذل جهـد مركـز ومبتكـر                    - ٧٣
وتـشمل اخلطـة عـدداً مـن الـربامج الـيت سـتتطرق              . تتيح للشباب األنتيلي بداية أفـضل يف احليـاة        

  :للمسألة من زوايا خمتلفة
 عامــاً، ١٨توســيع مــدة الدراســة اإللزاميــة لتبــدأ مــن ســّن أربعــة أعــوام حــىت     )١(  

  وحتسني أسلوب التطبيق؛
  إدخال برنامج تدرييب للشباب وحتقيق االستفادة القصوى من تأثريه؛  )٢(  
  جعل اإلصالحات التعليمية أكثر دواماً وعملية؛  )٣(  
  ء؛تقدمي الدعم لآلباء، مما يشجع على مشاركة اآلبا  )٤(  
  الترحيب بالتعدد اللغوي باعتباره أحد اجلوانب اإلجيابية للتنمية؛  )٥(  
  .وضع برنامج لزيادة مشاركة الشباب األنتيلي يف سوق العمل  )٦(  

ويف غضون مخس سنوات تقريباً ال بـد أن تـؤدي خطـة دلتـا إىل رفـع مـستوى تطـوير                        - ٧٤
ب، وإصالح النظام بأكملـه، واحلـد مـن         التعليم للشباب األنتيلي حىت يصل إىل املستوى املطلو       

وســيؤدي التعلــيم . التــسرب مــن املــدارس ومعــدالت البطالــة بــني الــشباب إىل مــستوى مقبــول
العام وبرنامج تـدريب الـشباب والـدورات اخلاصـة إىل إعـداد الـشباب للمـشاركة االجتماعيـة                   

  .ةاملثلى، مما يتيح هلم االنضمام إىل قوة العمل كمواطنني كاملي األهلي
وعلى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية، ووفقـاً لألهـداف التعليميـة الوطنيـة، مت إدخـال                      - ٧٥

وتعتمد خطـة دلتـا علـى عمليـة      . عدد من العمليات املبتكرة من أجل حتقيق املستويات املطلوبة        
  :على ما يلي) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(اإلصالح هذه، واليت ركزت يف السنوات اخلمس املاضية 

  ائيالتعليم االبتد    
  التعليم القائم على مؤسسات    

أُدخل النظام التعليمي القائم علـى مؤسـسات يف مجيـع جـزر األنتيـل اهلولنديـة اخلمـس يف                      - ٧٦
 كـان هـذا النظـام قـد تطـور وطُبـق يف مخـس                ٢٠٠٧/٢٠٠٨وحـىت الـسنة الدراسـية       . وقت واحد 

ونظـراً لطبيعـة العمليـة،      . ويعد تنفيذ التعليم القائم على مؤسـسات عمليـة كـبرية ومعقـدة            . سنوات
وبعــض العوامــل اخلاصــة بــاجلزر، ومــشاركة طائفــة بطريقــة كــبرية مــن املؤســسات علــى املــستوى  
  .الوطين وعلى مستوى اجلزر، حققت هذه العملية جناحاً أكرب يف بعض اجلزر منها يف جزر أخرى

ة، وقـادر علـى   والتعليم القائم على مؤسسات هو تعليم غري انتقائي وموجه حنـو التنميـ         - ٧٧
الـدائرة األوىل   . وكانـت هنـاك أصـالً ثـالث دوائـر         . استيعاب التالميذ يف خمتلف مراحـل النمـو       
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 أعـوام   ٨ أعوام، والدائرة الثانية وتغطـي األعمـار مـا بـني             ٨ أعوام و    ٤وتغطي األعمار ما بني     
تعيض عــن واســ.  عامــا١٤ً عامــاً و ١٢ عامــاً؛ والــدائرة الثالثــة وتغطــي األعمــار مــا بــني ١٢ و

، اقتـرح   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف الـسنة الدراسـية      . الفئة العمرية األكرب بفئات ذات أعمـار متعـددة        
ــسياسات   ــيريات يف ال ــوزير بعــض التغ ــددة    . ال ــة املتع ــات العمري ــذلك، أصــبحت الفئ ونتيجــة ل

للتالميــذ اآلن اختياريــة، مــع أن املدرســني مــا زالــوا مطــالبني بــالتمييز بــني األطفــال مــن حيــث  
وتوجد اآلن دائرتان للتعلـيم القـائم علـى         .  اليت يتعلمون هبا ومن حيث حمتوى الدروس       السرعة

 أعــوام، ٨ إىل ٤الــدائرة األوىل وتغطــي األعمــار مــا بــني  . مؤســسات بــدالً مــن ثــالث دوائــر 
أمــا الــدائرة الــيت كانــت ُتعــرف .  عامــا١٢ً أعــوام إىل ٨والــدائرة الثانيــة وتغطــي األعمــار مــن 

  .األوىل للتعليم الثانوي) األساسية(بحت اآلن املرحلة بالثالثة فقد أص
ومبوجــب اقتــراح وزيــر التعلــيم والثقافــة، جيــوز للمجــالس املدرســية اآلن حتديــد لغــة       - ٧٨

واللغـة االنكليزيـة   ) وهي اللغة اُألم يف جزر ليوارد(وباإلضافة إىل لغة الببيامنتو     . التعليم بنفسها 
، تــستطيع املــدارس أن ختتــار أيــضاً إعطــاء دروس باللغــة   )وهــي اللغــة األم يف جــزر ونــدوارد (

أو اختيـار التعلـيم الثنـائي اللغـة         ) اهلولنديـة -الببيـامنتو   (اهلولندية، أو اختيار التعليم الثنائي اللغة       
  ).اهلولندية-اهلولندية أو االنكليزية -الببيامنتو (

اً خاصـاً ملـساعدهتم علـى       ، سيتلقى املدرسـون تـدريب     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويف السنة الدراسية      - ٧٩
ومت وضــع مــواد تدريبيــة خاصــة للنظــام اجلديــد، وصــدرت كتــب  . التكيــف مــع نظــام الــدائرتني

  .مدرسية بلغة الببيامنتو لترويج هذه اللغة وللمساعدة على حتسني مهارات القراءة لدى األطفال
  التعليم اخلاص    

واهلـدف مـن ذلـك      .  اخلـاص  ُوضعت وثيقة لـسياسات تتنـاول اإلصـالحات يف التعلـيم            - ٨٠
هو حتويل املدارس اخلاصة إىل مراكـز للخـربة تـستطيع أن تـساعد مـدارس التعلـيم القـائم علـى                      

وســيتطلب األمــر حبــث هــذه املقترحــات مبزيــد مــن التفــصيل يف . مؤســسات وتقــدم الــدعم هلــا
وُوضـعت اقتراحـات أيـضاً بـشأن اسـتيعاب التالميـذ مـن ذوي االحتياجـات               . خطة للسياسات 

ويف إطــار . اخلاصـة يف التعلــيم القــائم علـى مؤســسات، وهــو مــا يلـزم أن تطــوره املــدارس اآلن   
النظــام اجلديــد، ســتقدم للتالميــذ الــذين يعــانون مــن صــعوبات تعليميــة وســلوكية الرعايــة الــيت  
حيتاجون إليها لتمكينهم من املشاركة يف التعليم القائم علـى مؤسـسات بـدالً مـن إحالتـهم إىل                   

وسيكون التعليم اخلاص فقط ألولئك الذين ال يستطيعون املـشاركة يف التعلـيم             . اخلاصالتعليم  
  .القائم على مؤسسات وحيتاجون إىل رقابة متخصصة بدرجة عالية
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  التعليم الثانوي    
  األسلوب اجلديد للتعليم الثانوي العام للكبار والتعليم ما قبل اجلامعي    

سات اخلاصـة باألسـلوب اجلديـد للتعلـيم الثـانوي العـام             املبادئ اليت تقـوم عليهـا الـسيا         - ٨١
  :للكبار والتعليم ما قبل اجلامعي هي

  احلد من االنتقاء على أساس اخللفية االجتماعية؛  -  
  توفري نظام متسق للتعليم؛  -  
  استيعاب الفروق الفردية وتوجيه مزيد من االهتمام إىل التالميذ األضعف؛  -  
  .تعليم املهين والتعليم الثانوي العامحتقيق املساواة بني ال  -  
ويتكون التعليم الثانوي العام للكبار والتعلـيم مـا قبـل اجلـامعي يف الوقـت احلاضـر مـن             - ٨٢

ــستويني للدراســة  ــنة      . م ــانوي األساســي باإلضــافة إىل س ــيم الث ــشمل التعل ــستوى األول، وي امل
د مــن التــدريب؛ واملــستوى إلعــداد الطلبــة للــدورات املتعلقــة باحلــصول علــى مزيــ“ إعداديــة”

للتعلـيم الثـانوي العـام للكبـار     (ويستمر على التوايل ثالث أو أربع سـنوات        ) أكثر تقدماً (الثاين  
وخــالل العــام األول مــن املــستوى الثــاين، جيــب علــى الطلبــة أن    ). والتعلــيم مــا قبــل اجلــامعي 

تكنولوجيـا، والعلـم والـصحة،      االقتصاديات واجملتمع، والعلم وال   : خيتاروا بني أربعة مواد خمتلفة    
وتـضم كـل مـادة مكونـاً مـشتركاً، ومكونـا متخصـصاً، ومكونـاً اختياريـاً                  . واحلضارة واجملتمع 

  .يتيح االختيار احلر للمواد
ويف التعليم الثانوي العام للكبار، تكون اللغة اهلولندية هي لغة التعلـيم، وهـي إجباريـة                  - ٨٣

اللغـة الـيت    (جبارية أيضاً، كما هو احلال بالنسبة للغة الببيامنتو         واللغة االنكليزية إ  . جلميع الطلبة 
  .ويتعلم الطلبة أيضاً اللغة االسبانية). يتحدث هبا معظم السكان يف جزر ليوارد

ويف التعليم ما قبل اجلـامعي، تكـون اللغـات اهلولنديـة واالنكليزيـة والببيـامنتو إجباريـة                    - ٨٤
ــار بــني االســبان   ــدورة  . ية أو الفرنــسية أو األملانيــةمجيعهــا، مــع االختي وال زال جيــري تطــوير ال

وخالل األعوام القليلة القادمة سـيلزم القيـام بـالكثري مـن العمـل بالنـسبة       . اخلاصة بلغة الببيامنتو  
ويف جـزر ونـدوارد،     . للدورة اخلاصة مبدرسي الصف األول أو بالنـسبة لوضـع مـواد التـدريس             

إجباريــة باإلضــافة إىل اهلولنديــة  ) االســبانية أو الفرنــسية(تعــد دراســة إحــدى اللغــات احلديثــة  
  .واالنكليزية
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  التعليم املهين    
واملبـادئ  . يتكون التعليم املهين من التعليم الثـانوي قبـل املهـين والتعلـيم املهـين الثـانوي                  - ٨٥

  :اليت تقوم عليها سياسات التعليم املهين يف جزر األنتيل اهلولندية هي بإجياز كما يلي
ينبغي أن يقوم علـى أسـاس عـريض مـن املعرفـة العامـة واملهـارات الـيت يوفرهـا التعلـيم                        •  

ومثل هذا التعليم العـام مهـم لتطـوير الشخـصية والقـدرة علـى               . القائم على مؤسسات  
العمــل داخــل اجملتمــع األنتيلــي، ولتطــوير مهــارات أساســية مطلوبــة لــسوق العمــل          

  احلديث؛
  نتقال من الدراسة إىل احلياة العملية؛ينبغي أن يعد الطلبة لال  •  
ــة         •   ــصادية وتكنولوجي ــة واقت ــشهد تطــورات اجتماعي ــة، يف عــامل ي ــد الطلب ينبغــي أن يع

  سريعة، للتعلُّم طول حياهتم يف أي مهنة يلتحقون هبا؛
ينبغي أال يكون هناك جمال للفصل املتشدد بني التعلـيم املهـين والتعلـيم العـام، فاالثنـان                  •  

   يف األمهية؛متساويان
ينبغي أن حيترم الفوارق بني الطلبة من حيث القـدرة واالهتمامـات، ويـوفر املزيـد مـن                    •  

  التخصص والتعليم املناسب بواسطة برامج ومواد وطرق تعليمية تفاضلية؛
  .ينبغي أن يكون متاحاً أمام أولئك الذين يعملون بالفعل أو يبحثون عن عمل  •  

  بل املهينالتعليم الثانوي العام ق    
ــام          - ٨٦ ــانوي الع ــيم الث ــل املهــين والتعل ــيم قب ــني التعل ــل املهــين ب ــانوي قب ــيم الث . جيمــع التعل

ـــو ـــة قطاعــــات  وهـ ـــا؛ ) ١: (يقــدم التــدريب يف ثالثـ ـــة؛ ) ٢(التكنولوجيـ ـــة االجتماعيــ الرعايــ
ن طريــق ويــسعى التعلــيم الثــانوي قبــل املهــين إىل حتقيــق تكــافؤ الفــرص عــ . االقتــصاديات) ٣(

الــسماح للتالميــذ باختيــار املهنــة الــيت يريــدوهنا يف مرحلــة الحقــة، وعــن طريــق التكامــل بــني     
  .املواضيع العامة ومواضيع التدريب املهين، عن طريق التوجيه

ويركــز العامــان األوالن مــن الــدورة الــيت تــستغرق أربــع ســنوات علــى إعطــاء مجيــع       - ٨٧
برنــامج : لثالــث، خيتــار التالميــذ واحــداً مــن ثالثــة خيــارات ويف العــام ا. التالميــذ تعليمــاً عامــاً

. اإلدارة الوسطى النظريـة، أو برنـامج اإلدارة الوسـطى العمليـة، أو الربنـامج العملـي األساسـي         
فبعـد العـام الرابـع واألخـري ينتقـل التالميـذ إىل        . والتعليم الثانوي قبل املهـين لـيس هنايـة املطـاف          

  . إىل التعليم الثانوي العام للكبار إذا رغبوا يف ذلكالتعليم املهين الثانوي، أو
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وهناك خيار أمام الطلبة الذين يتخلفـون، وهـو الـدعم اإلضـايف الفـردي، وهـو خمـصص                     - ٨٨
للتالميذ الذين مبقدورهم مواصلة برامج التعليم الثانوي قبل املهين ولكنهم يواجهون مـشاكل يف              

ل التالميـذ علـى دعـم إضـايف السـتكمال برنـاجمهم           ويف إطـار هـذا املـشروع، حيـص        . القيام بـذلك  
ولـضمان تلبيـة التعلـيم الثـانوي قبـل املهـين الحتياجـات         . املختار بنجاح واحلـصول علـى الـدبلوم       

  .هؤالء التالميذ، أُدرجت تشريعات خاصة يف مذكرة التعديل ملشروع القانون الوطين
املهــين بــرغم حــصوهلم علــى دعــم  والتالميــذ الــذين يتعثــرون يف التعلــيم الثــانوي قبــل     - ٨٩

والتعلــيم املهــين األساســي، وهــو مــن . إضــايف، ميكنــهم االنتقــال إىل التــدريب املهــين األساســي
وقد أُدخل هذا النظـام يف الـسنة الدراسـية          . حيث املبدأ تعليم هنائي، يعد هؤالء التالميذ للعمل       

٢٠٠٥/٢٠٠٦.  
  التعليم املهين الثانوي    

، ليجمــع بــني ٢٠٠٤/٢٠٠٥يم املهــين الثــانوي يف الــسنة الدراســية أُدخــل نظــام التعلــ  - ٩٠
ــدورات الــيت       ــار، وال ــة القــصرية للكب ــة الثانوي ــدورات املهني ــار، وال ــانوي للكب التعلــيم املهــين الث

برنـامج  (الدراسـة أثنـاء العمـل    : وهناك برناجمـان متاحـان  . يقدمها مركز التدريب املهين الوطين    
ــة، موجــه إىل طل   ــر أكادميي ــة   أكث ــامج اإلدارة الوســطى النظري ــة برن ــة   )ب ــاء الدراس ، والعمــل أثن

برنامج عملي بدرجة أكرب، موجه إىل طلبة برنـامج اإلدارة الوسـطى العمليـة وبرنـامج العمـل                  (
  :وميكن متابعة الربامج على أربعة مستويات). األساسي

  ؛)عام واحد(التدريب على مستوى املساعد : ١املستوى   -  
  ؛)عامان(لتدريب املهين األساسي ا: ٢املستوى   -  
  ؛) أعوام٤-٣(التدريب الفين :٣املستوى   -  
  ). أعوام٤(التدريب على اإلدارة الوسطى : ٤املستوى   -  
وليست هناك شروط خاصة باحلد األدىن لاللتحاق بالنسبة للمستويني األوليني، وهـو              - ٩١

لتعلـيم املهـين األساسـي االلتحـاق        ويـستطيع طلبـة ا    . ما يناسب طلبة الربنامج العملي األساسـي      
ويــستطيع طلبــة برنــامج اإلدارة الوســطى العمليــة . باملــستوى األول مــن التعلــيم املهــين الثــانوي

ــستوى    ــرامج امل ــة ب ــة     ٣متابع ــة متابع ــامج اإلدارة الوســطى النظري ــة برن ــستطيع طلب ، يف حــني ي
  .٤ أو املستوى ٣الربامج على املستوى 
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   مواجهة األمواج-  Ku Kara pa Lamanمشروع     
ــشروع    - ٩٢ ــام   /Ku Kara pa Lamanُوضــع م ــواج يف ع ــة األم  اســتجابة ٢٠٠٦مواجه

دراسي واستكماالً له، وهو الربنامج الذي تابعه عدد من طلبـة مركـز التـدريب         /لربنامج عملي 
إقامة خط حبـري منـتظم يـربط بـني          : وهلذا املشروع هدفان  . ٢٠٠٤املهين الوطين يف ربيع عام      

 العائمة، الـيت تقـدم   Ku Kara pa Lamanألنتيل اهلولندية وأروبا وفرتويال، وإقامة مدرسة جزر ا
  .تعليماً جمانياً للشباب احملرومني كجزء من برنامج التدريب اإللزامي للشباب

ويقدم هذا الربنامج الذي يـستغرق سـتة أشـهر للـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                      - ٩٣
لوا علــى قــدر ضــئيل مــن التعلــيم أو مل حيــصلوا علــى أي تعلــيم    عامــاً والــذين حــص٢٤ و ١٦

ولـديهم فرصـة أيـضاً للتطـور شخـصياً          . الفرصة للدراسـة والعمـل والعـيش يف املدرسـة العائمـة           
ومبجرد استكماهلم هلذه الـدورة     . ومهنياً، وحتسني فرصهم يف سوق العمل أو مواصلة تعليمهم        

، أو إذا أكملـوا     )حبَّـار  (١ب البحـري علـى املـستوى        ميكنهم االختيار بني التقدم بطلب للتـدري      
وميكنـهم أيـضاً أن يتقـدموا بطلـب مباشـرة           ). ضـابط  (٢إحدى الـدورات الوسـيطة، املـستوى        

  .للعمل يف إحدى الوظائف الساحلية، مثل صناعة تقدمي األغذية
غـري  .  مشروع إجيـايب سـتكون لـه منـافع طويلـة األجـل      Ku Kara pa Lamanومشروع   - ٩٤
وتوجـد يف الوقـت   . ننا ال نستطيع أن نتوقع رؤيـة حتـسن فـوري يف معـدالت التـسرب احلاليـة                أ

ولكـن إن محلـت كـل سـفينة مـسجلة لــدى      . احلاضـر سـفينة واحـدة تـشارك يف هـذا املــشروع     
.  مــشارك يف أي وقــت١ ٢٠٠الــسلطات األنتيليــة أربعــة مــن الــشباب، فهــذا يعــين أن هنــاك   

ة لتقدمي مسامهة ضخمة حلل مشاكل التعليم والعمل لدى هـذه           وهلذا ميثل املشروع فرصة فريد    
ــة  ــة العمري ــدرة      . الفئ ــسبية، مــن حيــث ق ــسرعة ن ــستعيد املــشروع تكاليفــه ب ومــن املتوقــع أن ي

املشاركني على الكسب مبجرد استكماهلم للدورة ومن حيث اإليرادات التجاريـة العائـدة مـن               
  .السفن العاملة يف املشروع ومن حركة الركاب
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  ٣اجلدول 
التعليم العــام واملهــين واخلـــاص عــلى أســـاس اليـــوم الكامـــل، جـــزر األنتيـل اهلولنديــة، 

٢٠٠٦-٢٠٠٥  
 اجملموع اإلناث التالميذ الذكور املدارس ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة األكادميية 

     بونري
 ١ ٨١٧ ٩٤٧ ٨٧٠ ٥  من التعليم القائم على مؤسسات٢+١الدورة 

 ٥٦ ٤٢ ١٤ ١ التعليم االبتدائي اخلاص
التعليم الثانوي قبل (التعليم الثانوي األساسي 

 )٢، ١املهين، التعليم الثانوي العام للكبار 
٤٤٣ ٢٤٠ ٢٠٣ ١ 

التعليم الثانوي العام للكبار (املدارس العليا للكبار 
٥، ٤، ٣( 

٣٣٥ ١٨٥ ١٥٠ ١ 

 ٥٤٧ ٢٦٩ ٢٧٨ ١ )٤، ٣(التعليم الثانوي قبل املهين 
 ١١١ ٨٠ ٣١ ١ التعليم املهين الثانوي

 ١٠٥ ٢٦ ٧٩ ١ )التعليم املهين األساسي(التعليم الثانوي اخلاص 
     كيوراسو

 ١٧ ٦١٧ ٨ ٦٧٨ ٨ ٩٣٩ ١٠٤  من التعليم القائم على مؤسسات٢+١الدورة 
 ١ ٠٨٧ ٣١٤ ٧٧٣ ١٨ التعليم األويل اخلاص

الثانوي قبل املهينالتعليم (التعليم الثانوي األساسي 
٢، ١( 

٣ ٦٠٠ ١ ٧٤٥ ١ ٨٥٥ ٢٠ 

التعليم الثانوي العام (التعليم الثانوي األساسي 
 )٢، ١للكبار 

٩٩٤ ٦٢١ ٣٧٣ ٢ 

/ التعليم الثانوي العام للكبار(املدرسة العليا للكبار 
 )٥،٦، ٤، ٣التعليم ما قبل اجلامعي 

١ ٨٢٨ ٩٨٩ ٨٣٩ ٣ 

 ٢ ٧٠٩ ١ ٤٤١ ١ ٢٦٨ ٢٠ )٣،٤(التعليم الثانوي قبل املهين 
 ٢ ٧٨١ ١ ٦٧٠ ١ ١١١ ٥ التعليم املهين الثانوي

 ٨٥٦ ٢٨٧ ٥٦٩ ٥ )التعليم املهين األساسي(التعليم الثانوي اخلاص 
 ٢٠٤ - - ١ كلية تدريب املعلمني

    ١ :جامعة جزر األنتيل اهلولندية
 ٢٣٦ ١٥٢ ٨٤  كلية القانون  •  
 ٨٦٥ ٦١٣ ٢٥٢  القتصاديةكلية الدراسات االجتماعية وا  •  
 ٤٤٧ ٩٠ ٣٥٧  كلية اهلندسة  •  
 ١٦١ ١٣٦ ٢٥  كلية األداب  •  
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 اجملموع اإلناث التالميذ الذكور املدارس ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة األكادميية 

     سابا
 ١٠٦ ٦٢ ٤٤ ١  للتعليم القائم على مؤسسات٢+١الدورة 

التعليم الثانوي قبل (التعليم الثانوي األساسي 
 )٢، ١ CXCاملهين، 

٤١ ١٦ ٢٥ ١ 

 ٣٩ ٢١ ١٨ ١ )٥، ٤، ٣ CXC(يزية املدرسة الثانوية للغة االنكل
 ١٧ ٥ ١٢ ١ )٤، ٣(التعليم الثانوي قبل املهين 

     سان يوستاتيوس
 ٣٠٧ ١٥٩ ١٤٨ ٤  للتعليم القائم على مؤسسات٢+١الدورة 

التعليم الثانوي قبل (التعليم الثانوي األساسي 
 )١،٢املهين، التعليم الثانوي العام للكبار 

١٢١ ٥٨ ٦٣ ١ 

 ٨١ ٤١ ٤٠ ١ )٤، ٣(لثانوي قبل املهين التعليم ا
التعليم الثانوي العام للكبار (املدرسة العليا للكبار 

٥، ٤، ٣( 
٧ ٤ ٣ ١ 

 ٤٠ ٢١ ١٩ ١ )٢(اجلامعة الطبية
     سان مارتن

 ٢ ٧٠٩ ١ ٣٤٩ ١ ٣٦٠ ١٧  للتعليم القائم على مؤسسات٢+١الدورة 
 ٨٦ ٣٥ ٥١ ١ التعليم االبتدائي اخلاص

التعليم الثانوي قبل املهين(لثانوي األساسي التعليم ا
٢، ١( 

٨٣١ ٤٢٨ ٤٠٣ ٣ 

 ٢٦٠ ١٦١ ٩٩ ٢ )٢، ١ CXC(التعليم الثانوي األساسي 
 ١١٣ ٧٨ ٣٥ ١ )٢، ١(التعليم الثانوي األساسي 
التعليم الثانوي العام (لتعليم الثانوي األساسي 

 )٦، ٥، ٤، ٣التعليم ما قبل اجلامعي /للكبار
٢٦٠ ١٧٦ ٨٤ ١ 

 ٤٦٥ ٢٧٠ ١٩٥ ٢ )٥، ٤، ٣ CXC(املدرسة الثانوية للغة االنكليزية 
 ٨٤٦ ٤٤٠ ٤٠٦ ٣ )٤، ٣(التعليم الثانوي قبل املهين 

 ١٩٠ ٣٩ ١٥١ ١ )التعليم املهين األساسي(التعليم الثانوي اخلاص 
 ٢٣٢ ١٧٢ ٦٠ ١ )٣(جامعة سان مارتن

  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦احلولية اإلحصائية، هولندا، : املصدر

__________ 
  .طلبة نظاميون بالفصل الدراسي األول  )٢(  
  .سهاملرجع نف  )٣(  
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  التعليم العايل    
تركــز الــسياسات األنتيليــة للتعلــيم العــايل علــى دعــم املنــاطق احملليــة حملاربــة اســترتاف       - ٩٥

األدمغة وإجياد بنية حتتية حملية من األفراد احلاصلني على درجـة عاليـة مـن التعلـيم، وهـو شـرط                     
ة جـزر األنتيـل     وهنـاك جامعـة وطنيـة واحـدة، وهـي جامعـ           . أويل للتنمية االجتماعيـة املـستدامة     

وجيـري وضـع منـوذج للتمويـل لـضمان ختـصيص            . اهلولندية، باإلضـافة إىل جامعـة سـان مـارتن         
التمويل احلكومي جلامعة جزر األنتيل اهلولندية، وجامعة سان مارتن وسائر مؤسسات التعلـيم              

  .العايل املستحقة بطريقة بسيطة وشفافة ومسؤولة
  جامعة جزر األنتيل اهلولندية    

كليــة القــانون، وكليــة الدراســات : ضم جامعــة جــزر األنتيــل اهلولنديــة أربــع كليــاتتــ  - ٩٦
وحترص اجلامعة علـى رصـد عملياهتـا        . االجتماعية واالقتصادية، وكلية اهلندسة، وكلية اآلداب     

اخلاصة بتقرير السياسات والتغيريات على أساس التشريعات ذات الصلة، وتضع بنجاح نظامـاً             
  .عدد من الربامجلالعتماد بالنسبة ل

ــة،        - ٩٧ ــدريب التعليمــي والدراســات الثقافي ــة الت ــاً باســم كلي ــة اآلداب قريب وســُتعرف كلي
وستقدم دورات تدريبية ملدرسي الفئة الثانوية بلغـة الببيـامنتو، وباالنكليزيـة واهلولنديـة، ودورة      

  .تدريبية ملدرسي التعليم القائم على مؤسسات
دورات اليـوم   : التدريبية ملدرسي الفئة الثانية بلغة الببيامنتو     وهناك نوعان من الدورات       - ٩٨

بـدأ العمـل هبـا    (أو دورات مكثفة ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢بدأ العمل هبا يف السنة األكادميية (الكامل  
ــة   ــسنة األكادميي ــة    ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف ال ــة الثاني ــدريب مدرســي الفئ ــدورات ت ــدأ العمــل ب وب

، أعقبتـها دورة باللغـة اهلولنديـة يف الـسنة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ باللغة االنكليزية يف السنة األكادميية    
ــة  ــسنتني األكــادمييتني  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥األكادميي ــذ ال  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومن

  .على الترتيب أصبح باستطاعة الطلبة من كيوراسو وبونري متابعة مسار التعلُّم الفردي
 مدرسي التعليم القـائم      اسُتحدثت دورة تدريب   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف السنة األكادميية      - ٩٩

  .٢٠٠٧يناير /على مؤسسات يف كيوراسو، وأعقبتها بونري يف كانون الثاين
ــدريب مدرســي التعلــيم          -١٠٠ ــتبدأ دورات ت ــايل، س ــيم الع ــانون التعل ــار صــدور ق ويف انتظ
وســتطبق الــدورات . علــى مؤســسات يف تطبيــق النظــام األورويب للمعــدالت الدراســية   القــائم

ــة ملدرســي  ــة      التدريبي ــسنة األكادميي ــد ال ــة بع ــة واالنكليزي ــامنتو واهلولندي ــة الببي ــة بلغ ــة الثاني  الفئ
٢٠٠٨-٢٠٠٧.  



CEDAW/C/NLD/5/Add.2
 

26 09-34283 
 

ــة القــانون، الــيت تعمــل بــصورة وثيقــة مــع طائفــة واســعة مــن اجلامعــات        -١٠١ وبــدأت كلي
والكليــات األخــرى، يف إدخــال نظــام درجــات البكــالوريوس واملاجــستري يف الــسنة األكادمييــة   

٢٠٠٤-٢٠٠٣.  
  :وتقدم كلية اهلندسة ثالثة برامج للحصول على الدرجات العلمية الرئيسية  -١٠٢
  اهلندسة املعمارية واملدنية؛  -  
  تكنولوجيا املعلومات والنظم الكهربائية؛  -  
  .التكنولوجيا الصناعية  -  
  .وتطبق كلية العلوم االجتماعية واالقتصادية النظام األورويب للمعادالت الدراسية  -١٠٣

  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣خرجيو جامعة جزر األنتيل اهلولندية، 
  خرجيو جامعة جزر األنتيل اهلولندية

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

       كلية القانون
 ٥ ٤ ٣ ٣ ١٠ ٧ الذكور
 ١٥ ١٨ ١٤ ١٢ ١٧ ١١ اإلناث
 ٢٠ ٢٢ ١٧ ١٥ ٢٧ ١٨ اجملموع

       كلية العلوم االجتماعية واالقتصادية
 ٦ ١ ١ ٦ ٨ ١١ الذكور
 ٢٢ ١٥ ١٣ ٩ ١٨ ٢٢ اإلناث
 ٢٨ ١٦ ١٤ ١٥ ٢٦ ٣٣ اجملموع

       كلية اهلندسة
 ١٧ ١٥ ١٤ ٥ ٢٠ ١٦ الذكور
 ٣ ٨ ٦ ١٣ ٣ ٣ اإلناث
 ٢٠ ٢٣ ٢٠ ١٨ ٢٣ ١٩ اجملموع

       كلية اآلداب
 ٢      الذكور
 ٧      اإلناث
 ٩      اجملموع
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٨٦ ٦١ ٥١ ٤٨ ٧٦ ٧٠ اجملموع
 ٣٢ ٢٠ ١٨ ١٤ ٣٨ ٣٤ الذكور
 ٥٤ ٤١ ٣٣ ٣٤ ٣٨ ٣٦ اإلناث

  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦احلولية اإلحصائية جلزر األنتيل اهلولندية، : املصدر

    
  الدورة األكادميية لعلوم التربية    

، بـدأت الـدورة األكادمييـة لعلـوم التربيـة يف وضـع       ٢٠٠٢/٢٠٠٣يف السنة األكادميية      -١٠٤
وبـدأ تـدريب املدرسـني      . اسي جديد لتدريب مدرسي التعليم القـائم علـى مؤسـسات          منهج در 
ــام  ــام   ٢٠٠٣يف ع ــامج يف ع ــُتهل الربن ــدورات     ٢٠٠٤، واس ــدمي ل ــام الق ــذلك النظ ــهي ب ، لينت

  .تدريب مدرسي املدارس االبتدائية ومدارس التمريض
  ٥اجلدول 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤طلبة الدورة األكادميية لعلوم التربية، 
 اجملموع اإلناث الذكور 

 ١٣٧ ١٢٧ ١٠ تدريب مدرسي املدارس االبتدائية
 ١٠٢ ٩٥ ٧ تدريب مدرسي مدارس التمريض

 ٢٣٩ ٢٢٢ ١٧ اجملموع

  
  ٦اجلدول 

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧طلبة الدورة األكادميية لعلوم التربية، 
 اجملموع اإلناث الذكور 

 ٦٨ ٦٠ ٨ تدريب مدرسي املدارس االبتدائية
 ٩٤ ٨٧ ٧ رسي مدارس التمريضتدريب مد
 ١٦٢ ١٤٧ ١٥ اجملموع

    
  جامعة سان مارتن    

  :تقدم جامعة سان مارتن التدريب على املستويات التالية  -١٠٥
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  درجات الزمالة  -  
    o  زمالة اآلداب يف األعمال  
    o  زمالة اآلداب يف الفنون احلرة العامة  
    o  زمالة العلوم يف علوم احلاسوب  
  الوريوسدرجات البك  -  

    o  بكالوريوس إدارة األعمال  
    o  بكالوريوس اآلداب يف علوم التربية  
  درجة املاجستري  -  

    o  ماجستري اآلداب يف علوم التربية  
  )برامج بدون درجات علمية(برامج الدراسة   -  

    o  برنامج إثراء الشباب  
    o  االنكليزية كلغة ثانية  
    o  دبلوم املعادلة العامة التعليمي  
    o  الربنامج اإلعدادي للكلية  
    o  برنامج التعليم املستمر  
ويلزم لاللتحاق هبذه الدراسات احلصول على دبلوم يف إطار نظم التعلـيم اهلولنديـة أو                 -١٠٦

  .األمريكية أو الفرنسية أو االنكليزية
  ٧اجلدول 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٤خرجيو جامعة سان مارتن، 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

    برنامج زمالة اآلداب يف الفنون احلرة العامة
 ١ ٢ ٢ الذكور
 ١٤ ١٣ ٦ اإلناث
 ١٥ ١٥ ٨ اجملموع
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

    برنامج زمالة اآلداب يف األعمال
 ٣ ٩ ٢ الذكور
 ١٣ ٦ ٨ اإلناث
 ١٦ ١٥ ١٠ اجملموع

    برنامج زمالة اآلداب يف علوم احلاسوب
 صفر - - الذكور
 ١ - - اإلناث
 ١ - - اجملموع

    برنامج زمالة اآلداب يف علوم التربية
 صفر صفر صفر الذكور
 ٦ ٢ ٣ اإلناث
 ٦ ٢ ٣ اجملموع

    بكالوريوس إدارة األعمال
 صفر صفر صفر الذكور
 ٤ ٢ ٣ اإلناث
 ٤ ٢ ٣ اجملموع
 ٤١ ٣٢ ٢٢ اجملموع
 ٤ ١١ ٤ الذكور
 ٣٧ ٢١ ١٨ اإلناث

  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ية جلزر األنتيل اهلولندية، احلولية اإلحصائ: املصدر

    
وهنــاك أيــضاً عــدد مــن املؤســسات األخــرى الــيت تقــدم دورات تعليميــة فنيــة عاليــة،       -١٠٧

وغالباً ما تقـيم هـذه املؤسـسات عالقـات عمـل وثيقـة              . وتعترف احلكومة األنتيلية بالكثري منها    
  .مع مؤسسات يف هولندا

  :طبية اليت تعمل بعقود يف جزر األنتيل اهلولنديةوهناك أيضاً عدد من املدارس ال  -١٠٨
  مدرسة سان جيمس للطب؛ مدرسة جامعة إكسافري للطب؛: بونري  -  
  كلية الطب جبامعة سان مارتينوس؛ اجلامعة الطبية الكاريبية؛: كيوراسو  -  
  مدرسة الطب جبامعة سابا؛: سابا  -  
  مدرسة الطب جبامعة سان يوستاتيوس؛: سان يوستاتيوس  -  
  .اجلامعة األمريكية مبدرسة الطب الكاريبية: سان مارتن  -  
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وجتري حالياً األعمـال التحـضريية      . وستبدأ املدارس الطبية قريباً نظاماً العتماد دوراهتا        -١٠٩
  .لذلك

  التشريعات    
أُجــري عــدد مــن التغــيريات علــى التــشريعات اســتجابة للتغــيريات الــيت طــرأت علــى        -١١٠

  :السياسات
  للقانون الوطين للتعليم اإللزاميتعديل   -  

 نفــاذ القــانون الــوطين للتعلــيم اإللزامــي الــذي كــان يطبــق يف ذلــك  ١٩٩١بــدأ يف عــام     
واستجابة للتغيريات اليت طرأت منـذ      .  سنة ١٥ سنوات إىل    ٦الوقت على الفئة من سن      

سـنوات   ٤ذلك الوقت، مت تعديل القانون الوطين حبيـث يـشمل اآلن األطفـال مـن سـن          
. وجيري عمل الكثري لضمان التحـاق األطفـال يف سـن الدراسـة باملـدارس              .  سنة ١٨ىل  إ

وهذا يعين رصد تقدم الشباب، وتقدمي املساعدة هلم إذا كان هناك احتمال بأن يتسربوا            
 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١وبدأ يف   . من املدرسة بدون احلصول على املؤهالت األساسية      

 اإللزامــي الــذي أصــدرته حكومــات جــزر األنتيــل  نفــاذ القــانون الــوطين املعــدل للتعلــيم 
وعن طريق ختفـيض احلـد األدىن لـسن الدراسـة           . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢اهلولندية يف   

اإللزامية، تعمل احلكومة لضمان حصول مجيع األطفال األنتيلـيني علـى احلـد األدىن مـن             
تشجيع املبكر يتيح فال. التعليم األساسي، والذي سريسي قواعد صلبة للتعلم يف املستقبل     

وهـذا ينطبـق   . لألطفال بداية أفضل، وحيسن من فرصهم، ويضاعف من قدرهتم اإلمنائية      
بــشكل خــاص علــى األطفــال الــذين ينتمــون إىل بيئــات حمرومــة، والــذين ال ُيحتمــل أن  

واهلدف من زيـادة احلـد   . يفهم آباؤهم بالقدر الكايف أمهية تشجيع التعلم يف سن مبكرة     
 عاماً هو خفض عدد املتسربني إىل أدىن حد عن طريق ضـمان تـدريب               ١٨األقصى إىل   

مجيــع الــشباب وتعلــيمهم ووصــوهلم إىل املــستوى األول علــى األقــل مــن التعلــيم املهــين   
أمـا الـشباب الـذين يبلغـون مـن          . فهذا سيجعل من السهل عليهم إجيـاد وظيفـة        . الثانوي
وى فـسينطبق علـيهم يف هـذه احلالـة           عاماً ويفشلون يف الوصول إىل هذا املست       ١٨العمر  

  .القانون الوطين للتدريب اإللزامي للشباب
  القانون الوطين للتدريب اإللزامي للشباب  -  

 عامــاً، ٢٤ إىل ١٦يطبــق هــذا القــانون علــى األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن        
 ويعـاجل  .والذين تتسرب نسبة كبرية منهم من التعليم الثانوي قبل حصوهلم على الدبلوم      

القــانون هــذه املــشكلة بوضــع لــوائح خاصــة بالدراســة والتــدريب، وإعطــاء هــذه الفئــة    
  .العمرية فرصة ثانية للوصول إىل مستوى تعليمي يسمح هلم بالنجاح يف سوق العمل
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  املساعدة املالية للطلبة    
 تطبيـق   ٢٠٠٢ و   ١٩٩٩قررت احلكومة اليت كانت تتـوىل الـسلطة يف الفتـرة مـا بـني                  -١١١

وبنـاء علـى ذلـك، أدخلـت كـل جزيـرة نظامهـا              . الالمركزية على النظام الوطين لتمويل الطلبة     
ما عدا كيوراسو، حيث كانت مؤسسة كيوراسو لتمويـل الطلبـة قـد أُنـشئت بالفعـل                 (اخلاص  
  ).١٩٩٠يف عام 
ويف سـان مـارتن، يعـد       . ، أنشأت بونري مؤسسة بـونري لتمويـل الطلبـة         ٢٠٠٤ويف عام     -١١٢

ــة هــي       اجلهــاز  ــة الوطني ــة، يف حــني تعــد احلكوم ــل الطلب ــرة مــسؤوالً عــن متوي التنفيــذي للجزي
ومتويـل الطلبـة متـاح ألولئـك الـذين يدرسـون            . املسؤولة عن ذلك يف سـابا وسـان يوسـتاتيوس         

علـــى مـــستوى التعلـــيم املهـــين الثـــانوي، أو التعلـــيم املهـــين للكبـــار، أو املـــستوى اجلـــامعي يف  
  .الواليات املتحدة/أو يف الكارييبكيوراسو، أو يف هولندا، 

  مؤسسة كيوراسو لتمويل الطلبة    
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧بدأت مؤسسة كيوراسو لتمويل الطلبة، اعتبارا مـن الـسنة األكادمييـة                -١١٣

تطبيق نظام جديد لتمويل الطلبـة بالنـسبة ألي شـخص يرغـب يف االلتحـاق مبعهـد تعتـرف بـه                      
وال يـسري هـذا النظـام اجلديـد علـى           .  أو يف هولنـدا     ، )٤(املؤسسة يف كيوراسـو، أو يف املنطقـة       

ويتكـون النظـام    . ٢٠٠٦/٢٠٠٧الطلبة الذين حصلوا بالفعل على مـنح قبـل الـسنة األكادمييـة              
اجلديد، والذي ُيعرف أيضاً بالتمويل األساسي، من منحـة أساسـية، ومنحـة تكميليـة، وقـرض                 

 أو الرسـوم املدرسـية، والكتـب        والغـرض مـن هـذا التمويـل هـو تغطيـة رسـوم التعلـيم               . أساسي
  .املدرسية، والنقل العام، والتأمني

ــة احلــصول علــى      -١١٤ ــة مــن مبلــغ  ٣٠ومبوجــب النظــام اجلديــد، حيــق جلميــع الطلب  يف املائ
  .وهذه هي املنحة األساسية. موحد، بصرف النظر عن دخول آبائهم

األساسـية، سيـسهم   وتفترض مؤسسة كيوراسـو لتمويـل الطلبـة أنـه إىل جانـب املنحـة           -١١٥
وإذا مل يكــن لــدى اآلبــاء  .  يف املائــة أخــرى مــن تكــاليف الدراســة الرئيــسية  ٣٠اآلبــاء بنــسبة 

الدخل الكايف للقيام بذلك، ستقدم احلكومة منحة تكميلية تغطـي جانبـاً مـن هـذه املـسامهة أو                   
__________ 

ونظـراً لـنقص التمويـل، اقتـصرت املـساعدة املاليـة للطلبـة              . إىل الكـارييب والواليـات املتحـدة      “ املنطقة”تشري    )٤(  
، بــدأت مؤســسة كيوراســو ٢٠٠٦/٢٠٠٧واعتبــاراً مــن الــسنة األكادمييــة . علــى أروبــا منــذ بــضع ســنوات

، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ويف الــسنة األكادمييــة .لتمويــل الطلبــة تــدرجيياً بتوســيع جمــال االختيــار للدراســة يف املنطقــة 
جبامعـة جـزر اهلنـد      ) الزراعـة والـسياحة   (أدخلت نظام املساعدة املالية ألولئك الذين يواصـلون دورات معينـة            

ويستطيع الطلبة أيضاً الدراسة للحصول على مؤهل التدريس من الفئة الثانية يف            . الغربية يف ترينيداد وتوباغو   
  .ةمؤسسة أروبا لعلوم التربي
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 الواقـع   وختضع املنحة األساسـية واملنحـة التكميليـة لـنفس الـشروط وتـشكل يف              . املسامهة كلها 
وإذا حقـق الطلبـة أهـدافاً معينـة         . منحة مرتبطة باآلباء ُتعطى للطلبة خالل املدة االمسيـة للـدورة          

  .فإنه سيتعني عليهم سداد جزء من املنحة فقط
ــاراً إضــافياً ُيتــاح باإلضــافة إىل املنحــة األساســية واملنحــة       -١١٦ ويعــد القــرض األساســي خي

  .ة على القرض األساسيوحتصَّل من الطلبة فائد. التكميلية
  :وطاملا أن الطلبة يستوفون شروطاً معينة، فإن باستطاعتهم أيضاً طلب  -١١٧
 لتغطيــة تكــاليف املــواد الدراســية اإلضــافية، والتكــاليف اإلضــافية قــرض إضــايف للطلبــة  -  

الناجتة عـن املـشاركة يف دورات تـديرها مؤسـسات مـسجلة لـدى مؤسـسة كيوراسـو                   
ليف السفر، وتكـاليف املعـدات اخلاصـة، والتكـاليف الشخـصية،            لتمويل الطلبة، وتكا  

  ويتوقف هذا القرض على دخل اآلباء؛
 لتغطية تكاليف غرفة من وكالـة مـسجلة لـدى مؤسـسة كيوراسـو لتمويـل        منحة إقامة   -  

وتتوقــف هــذه املنحــة علــى دخــل اآلبــاء، وهــي متاحــة للطلبــة الــذين يتــابعون  . الطلبــة
  ين الثانوي للكبار يف كيوراسو أو يف املنطقة؛إحدى دورات التعليم امله

 وال ميكــن املطالبــة بــه إال مبجــرد أن تنتــهي الفتــرة الــيت تغطيهــا  قــرض تكميلــي للطلبــة  -  
وستحـصل فائـدة مـن      . وميكـن أن ُتـدفع ملـدة تـصل إىل عـامني           . املنحة املرتبطة بـاألداء   
أو آبـاء الطلبـة يف      /يون و وسـيطالَب اآلبـاء أو املمثلـون القـانون        . الطلبة عن هذا القرض   

  .هولندا بأن يدفعوا للطلبة مسامهة اآلباء أو الشريك
ويستطيع الطلبـة الـذين ال يـستحقون التمويـل األساسـي ولكنـهم مـا زالـوا راغـبني يف                       -١١٨

ــة طلــب   ــتثنائية  الدراس ــة االس ــديرها      . منحــة الطلب ــيت ت ــدورات ال ــط لل ــذه املنحــة فق ــاح ه وتت
ــة”مؤســسات  ــة يف    ا“ الفرصــة الثاني ــة املــسجلة لــدى مؤســسة كيوراســو لتمويــل الطلب لتعليمي
  .كيوراسو

  مؤسسة بونري لتمويل الطلبة    
ال تزال مؤسسة بونري لتمويـل الطلبـة يف مرحلـة اإلنـشاء وال تقـدم يف الوقـت احلاضـر                       -١١٩

وحـىت وقـت قريـب،    . سوى منح للطلبة الذين يدرسـون يف بـونري وكيوراسـو وأروبـا وهولنـدا            
علــى مــستوى ) الــصف الــسادس(ة الراغبــون يف اســتكمال امتحــان إمتــام الدراســة  كــان الطلبــ

التعليم ما قبل اجلامعي يف أي مكان يف جزر األنتيل اهلولندية من حقهم احلـصول علـى عـالوة                   
  .ويستطيع الطلبة اآلن استكمال التعليم ما قبل اجلامعي يف بونري. لتغطية تكاليف الدراسة
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دارس اخلاصــة املمولــة مــن احلكومــة واملــدارس اخلاصــة غــري املمولــة  املــدارس العامــة واملــ    
  احلكومة  من

فـإىل جانـب    . هناك عدد من األنـواع املختلفـة مـن املـدارس يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة                   -١٢٠
توجـد أيـضاً مـدارس تقـوم علـى          ) مـدارس الـسلطة العامـة     (املدارس اليت تديرها سـلطة اجلزيـرة        

مـدارس خاصـة ممولـة      (فات معينة، ويديرها جملس مدرسة مستقل       مبادئ خاصة بعقائد أو فلس    
، ففــي كيوراســو، توجــد مــدارس خاصــة غــري ممولــة مــن احلكومــة تقــدم التعلــيم )مـن احلكومــة 

وتلتزم املـدارس األخـرية باحلـد األدىن مـن الـشروط التعليميـة الـيت وضـعها                  . االبتدائي والثانوي 
وتشمل األمثلـة مدرسـة     .  للنظام اهلولندي أو األمريكي    النظام التعليمي األنتيلي، أو تعمل وفقاً     

شـــرودر، وكليـــة فسبوتـــشي، وكليـــة آبـــل تامســـان، واملدرســـة الدوليـــة، وكلـــها موجـــودة يف 
  .كيوراسو

  ١١املادة     
  عملية احلوار االجتماعي    

شاركت منظمات ونقابات أصـحاب األعمـال يف كيوراسـو وسـان مـارتن لفتـرة مـن               -١٢١
ويف كيوراســو، توصــل اجلانبــان إىل اتفــاق بــشأن املواضــيع الــيت   . جتمــاعيالوقــت يف حــوار ا
  .فرَّقت بينهما لعقود

ويشارك مجيع أصحاب الشأن اآلن، مبـن فـيهم ممثلـو العمـال وأصـحاب األعمـال، يف                    -١٢٢
وضع سياسات جديدة لسوق العمل يف كيوراسو هبدف زيادة الفرص الوظيفيـة أمـام الـشباب                

  .إنتاجية العمال، وتطوير قوة عمل ماهرة وقادرة على التنافس عاملياًوالبالغني، وحتسني 
ويعــد الربنــامج التعــاوين الــذي يعــرب عــن ضــرورة التعــاون بــني مجيــع األطــراف املعنيــة     -١٢٣

مشروعاً جيمع بني ممثلي أصحاب العمل، والعمال، وحكومة كيوراسـو ملعاجلـة القـضايا اهلامـة           
  .هنا، مثل سياسات سوق العمل وظروف العملوطنياً والتوصل إىل اتفاق بشأ

احلـوار الـوطين لتطـوير قـوة        ”، نظـم الربنـامج التعـاوين        ٢٠٠٨ينـاير   /ويف كانون الثاين    -١٢٤
، وكان السري روي ترومتان، رئيس حتـالف نقابـات العمـال ورابطـات املـوظفني التـابع                  “العمل

وكانت هنـاك أيـضاً عـروض لفـرق         . ملنظمة العمل الدولية يف بربادوس، من أبرز املتحدثني فيه        
عاملة معنية باإلنتاجية وتدابري الكفاءة، وحالة العمال املـؤقتني واملـومسيني، والفجـوة بـني نظـام                 

وأثناء املؤمتر، أُختريت الدامنرك وبربادوس كمثـالني ألفـضل املمارسـات           . التعليم وسوق العمل  
و اإلنتاجيـة بـشكل عـام وتـوفر         حيث توجد لديهما أسواق عمل مرنة ومفتوحة تشجع على من         

  .حداً أدىن وطنياً لألجور الكرمية
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ــة العمــل       -١٢٥ ــة وســاطة، مــشكَّلة مــن األحــزاب املــشاركة يف جلن ويف ســان مــارتن، أُنــشئت جلن
 وتوصلت إىل اتفاق بشأن حتـسني احلـوار بـني الـشبكات االجتماعيـة،           ٢٠٠٦مايو  /املشتركة، يف أيار  

وقــد وافــق أعــضاء اللجنــة، . جتماعيــة واالقتــصادية يف ســان مــارتنوبالتبعيــة، خبــصوص األوضــاع اال
  :وممثلو النقابات، ومنظمات أصحاب العمل، وحكومة سان مارتن على ما يلي حتديداً

 دوالر  ٤,٢٨ غيلـدر أنتيلـي يف الـساعة، حـوايل           ٧,٧٩زيادة احلد األدىن لألجـور إىل         -  
ويوجـد  . ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثـاين   اعتبـارا مـن تـشرين      –من دوالرات الواليات املتحدة     

  لدى سان مارتن اآلن أعلى حد أدىن لألجور يف جزر األنتيل اهلولندية؛
 يف  ٢٥ يف املائـة إىل      ٣٠ختفيض الضريبة احلكومية علـى األجـور وضـريبة الـدخل مـن                -  

  ؛٢٠٠٧يناير /املائة اعتبارا من كانون الثاين
ــة جبعــل ســوق العمــل أك     -   ــة   مواصــلة حبــث الطــرق الكفيل ــة، مــع ضــمان محاي ــر مرون ث

وسيوجه اهتمام خاص إىل قوة العمل احملليـة واألنتيليـة وإىل اسـتخدام العقـود               . العمال
  القصرية األجل يف خمتلف القطاعات؛

وسـتجتمع  . ٢٠٠٦يوليـه  / متـوز ١إنشاء جلنة ثالثية، حتت رعاية اجمللس التنفيـذي، يف      -  
فـة خلطـة سياسـات سـوق العمـل اخلاصـة            اللجنة بصورة دورية ملناقشة اجلوانـب املختل      

  :بسان مارتن، مبا يف ذلك
    o  ؛)العاطلني/العاملني(أو إعادة تدريب العمال /تدريب و  
    o   ؛)غري املوثقة/املوثقة(العمال املهاجرون والقضايا املتصلة هبم  
    o  بطالة الشباب؛  
    o  تسويات تكاليف املعيشة.  

   بتنقيح القانون املدينجلنة حمكمة العدل املشتركة املعنية    
أُنشئت منذ بـضع سـنوات اللجنـة املعنيـة بتنقـيح القـانون املـدين، والـيت يـشرف عليهـا                        -١٢٦

. وزير العدل وتدخل ضمن اختصاص حمكمـة العـدل املـشتركة جلـزر األنتيـل اهلولنديـة وأروبـا                  
  . من القانون املدين األنتيلي٦ و ٤ و ٣ و ٢ و ١ومت حىت اآلن تنقيح اجمللدات 

 مـن القـانون املـدين يتعلـق باتفاقـات      ٧وأرسلت اللجنة مؤخراً مشروع تنقيح للمجلد      -١٢٧
جمالس جزر بـونري، وكيوراسـو، وسـان مـارتن،          (العمل إىل مجيع أصحاب مجيع الشأن املعنيني        

وسان يوستاتيوس، وسابا، ونقابـات العمـال، ومنظمـات أصـحاب العمـل، ورابطـات احملـامني                 
 ســُيعتمد قبــل ٧وأغلــب الظــن أن تنقــيح اجمللــد . تــهم إىل تقــدمي تعليقــاهتمودع) يف كــل جزيــرة

  .٢٠٠٩هناية عام 
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بشأن املساواة يف املعاملـة     ) ٤القسم   (٦٤٦:٧ويتعلق أحد التعديالت املقترحة باملادة        -١٢٨
ونظراً لعدم وجود أساس دستوري، كانـت حمكمـة العـدل املـشتركة تعـاجل               . بني الرجل واملرأة  

ويف . يلــة قــضايا احلمايــة القانونيــة املتعلقــة باجلنــسني علــى أســاس الــسوابق القانونيــة   لفتــرة طو
ــادة    ــستقبل، ســتوفر امل ــني      ٦٤٦:٧امل ــد أساســاً دســتورياً للمــساواة ب ــدين اجلدي ــانون امل  يف الق
  .اجلنسني يف جمال العمل

اسـتثناءات لقاعـدة   وُيعرِّف القانون اجلديد التمييز غري املباشر والتمييز املباشـر، ويـضع            -١٢٩
ــة   ــساواة يف املعامل ــسني     -امل ــني اجلن ــز اإلجيــايب ب ــامالت، أو التميي ــضيلية للع ــة التف  يف - املعامل

وبـذلك سـيتم يف     . ويكفل هذان احلكمان معاً احلماية القانونيـة للعـامالت        . ١٩ و   ١٨املادتني  
  .لق باملساواة بني اجلنسنيالنهاية تقنني السوابق القانونية اليت كان يتم الرجوع إليها فيما يتع

  مشروع قانون بشأن املساواة يف املعاملة    
ــانون التوظيــف، ُوضــع       -١٣٠ ــة الــيت يــنص عليهــا ق إىل جانــب ضــمانات املــساواة يف املعامل

ولكـن نظـراً    . ٢٠٠٦نـوفمرب   /مشروع قانون جديـد عـن املـساواة يف املعاملـة يف تـشرين الثـاين               
رت احلكومة األنتيلية أن تركز أوالً على خفض معدل البطالـة          للتغيريات الدستورية املرتقبة، قر   

عـن  ) ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٣٧ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٤٤مـن   (املرتفع بـني الـشباب      
، العـدد   ٢٠٠٥اجلريـدة الرمسيـة لعـام       (طريق تنفيذ القانون الوطين للتـدريب اإللزامـي للـشباب           

  ).٢٦دد ، الع٢٠٠٦، واجلريدة الرمسية لعام ٧٢
  بيانات أساسية عن سوق العمل يف جزر األنتيل اهلولندية    

ترد أدناه أرقام عن قوة العمل، ومعدل املشاركة، ومعدل البطالـة يف جـداول منفـصلة                -١٣١
واألرقـام مـصنفة أيـضاً حـسب نـوع اجلـنس، والـدخل              . جلزر كيوراسو، وبونري، وسان مارتن    
  .الشهري اإلمجايل، وحالة التوظيف

 ٢٠٠٢ أن قــوة العمــل يف كيوراســو منــت يف الفتــرة مــا بــني عــامّي  ٦ويبــيِّن اجلــدول   -١٣٢
ونظراً ألن العدد الكلي للـسكان منـا بـصورة أسـرع مـن قـوة العمـل، فقـد اخنفـض                      . ٢٠٠٦ و

  .معدل املشاركة بصورة طفيفة
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  ٨اجلدول 
  قوة العمل، ومعدل املشاركة، ومعدل البطالة يف كيوراسو

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٥٣ ٧٩٧ ٥١ ٣٤٣ ٥١ ٤٧٤ ٥٢ ١٣٧ ٤٩ ٠٥٦ موظفون ١
 ٩ ٢٤١ ١١ ٣٩٢ ٩ ٨٦١ ٩ ٢٧٤ ٩ ٠٥٦ باحثون عن وظائف ٢
 ٦٣ ٠٣٨ ٦٢ ٧٣٥ ٦١ ٣٣٥ ٦١ ٤١١ ٥٨ ١١٢ قوة العمل)٢+١ (٣
 ١٣٨ ٠٢٧ ١٣٥ ٤٧٤ ١٣٢ ٢٠٧ ١٣٠ ١٩١ ١٢٧ ٨٩٣ جمموع السكان ٤
 %٤٦ %٤٦ %٤٦ %٤٧ %٤٥ معدل املشاركة)٤+٣ (٥
 %١٥ %١٨ %١٦ %١٥ %١٦ معدل البطالة )٣:٢ (٦
  

  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر
    

، وأدت إىل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ويف بــونري، زادت قــوة العمــل يف الفتــرة مــا بــني عــامّي    -١٣٣
 يف ٥٢ ومــن املالحـظ أن معـدل املــشاركة يف اجلزيـرة بلــغ   . اخنفـاض عـدد البــاحثني عـن عمـل    

  . يف املائة عن كيوراسو، اليت تعد أكرب حجما٦ً، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٦املائة يف عام 
  ٩اجلدول 

  قوة العمل، ومعدل املشاركة، ومعدل البطالة يف بونري
  ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ 

 ٥ ٦٤٧ ٤ ٦٦١ ٤ ٣٣٤ موظفون ١
 ٤٨١ ٤٥٦ ٥٧١ باحثون عن وظائف ٢
 ٦ ١٢٨ ٥ ١١٧ ٤ ٩٠٥ قوة العمل )٢+١ (٣
 ١١ ٧٩٣ ١٠ ٤٣٢ ٩ ٩٢٨ جمموع السكان ٤
 %٥٢ %٤٩ %٤٩ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
 %٨ %٩ %١٢ معدل البطالة )٣:٢ (٦
  

  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر
    

 شـخص يف الفتـرة مـا بـني عـامّي            ٢ ٠٠٠ويف سان مارتن، زاد عـدد املـوظفني بنحـو             -١٣٤
ــة إىل    ، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ ــسبة البطالـ ــاض نـ ــا أدى إىل اخنفـ ــة١٣ممـ ــدل  .  يف املائـ ــزى معـ ويعـ

. ، إىل تـدفق العمـال املهـاجرين       ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٥٨املشاركة املرتفع يف اجلزيرة، وهو      
وتوجــد يف ســان مــارتن أعلــى نــسبة للعمــال املهــاجرين يف جــزر األنتيــل اهلولنديــة، جــاء كــثري  

  .من معدل املشاركة يف اجلزيرةوهذا يرفع . منهم بدون عائالت
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  ١٠اجلدول 
  قوة العمل، ومعدل املشاركة، ومعدل البطالة يف سان مارتن

  ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ 

 ١٨ ٠٧٣ ١٦ ٢٠٠ موظفون ١
 ٢ ٧٩٨ ٣ ٤٣٣ باحثون عن وظائف ٢
 ٢٠ ٨٧١ ١٩ ٦٣٣ قوة العمل )٢+١ (٣
 ٣٥ ٩١٠ ٣٣ ٣١٧ جمموع السكان ٤
 %٥٨ %٥٩ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
 %١٣ %١٨ معدل البطالة )٣:٢ (٦
  

  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر
    

وقـد  . وفيما يتعلـق بـاملوظفني، فـإن عـدد النـساء اآلن متـساو تقريبـاً مـع عـدد الرجـال              -١٣٥
، ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥اخنفض عدد الباحثني عـن وظـائف بـصورة حـادة يف الفتـرة مـا بـني عـامّي                     

واخنفــض معــدل البطالــة بــني ).  يف املائــة١١(اثــل يف نــسبة البطالــة بــني الرجــال مــع اخنفــاض مم
غــري أن مــشاركة املــرأة يف . ٢٠٠٥ مقارنــة بعــام ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ١,٥اإلنــاث بنــسبة 

وظل الفرق بني عدد الـذكور والنـساء يف اجملمـوع الكلـي           . قوة العمل أقل من مشاركة الرجل     
ــاً نظــراً ألن   عــدد الــسكان مــن الــذكور واإلنــاث زاد بــصورة متــساوية يف العــام    للــسكان ثابت

  .السابق
  ١١اجلدول 

  بيانات رئيسية عن سوق العمل للرجال والنساء، كيوراسو
  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

 ٢٦ ١٩٢ ٢٥ ٢٨٣ ٢٥ ٥٣٠ ٢٦ ٦٠٦ ٢٣ ٨٥٠ ٢٥ ٢٠٦ موظفون ١
 ٥ ٣٦٢ ٤ ٤٩٨ ٥ ٢٧٢ ٤ ٠٠٢ ٤ ٩٣٦ ٤ ١٢٠ باحثون عن وظائف ٢
 ٣١ ٥٥٤ ٢٩ ٧٨١ ٣٠ ٨٠٢ ٣٠ ٦٠٨ ٢٨ ٧٨٦ ٢٩ ٣٢٦ قوة العمل)٢+١ (٣
 ٧١ ٧٦٢ ٦٠ ٤٤٥ ٧٠ ٥٢٧ ٥٩ ٦٦٤ ٦٨ ٦٨٩ ٥٩ ٢٠٦ جمموع السكان ٤
 %٤٤ %٤٩ %٤٤ %٥١ %٤٢ %٥٠ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
 %١٧ %١٥ %١٧ %١٣ %١٤ %١٤ معدل البطالة )٣:٢ (٦
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  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

      
      
  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥   
   نساء رجال نساء رجال  
   ٢٦ ٧٦٤ ٢٧ ٠٣٣ ٢٦ ٠٢٧ ٢٥ ٣١٦ موظفون ١
   ٥ ٧٧٢ ٣ ٤٦٩ ٦ ١٦٥ ٥ ٢٢٧ باحثون عن وظائف ٢
   ٣٢ ٥٣٦ ٣٠ ٥٠٢ ٣٢ ١٩٢ ٣٠ ٥٤٣ قوة العمل)٢+١ (٣
   ٧٤ ٩٥٧ ٦٣ ٠٧٠ ٧٣ ٦٠٣ ٦١ ٨٧١ جمموع السكان ٤
   %٤٣ %٤٨ %٤٤ %٤٩ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
   %١٨ %١١ %١٩ %١٧ معدل البطالة )٣:٢ (٦

  
  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر

    
  ١٢اجلدول 

  بيانات رئيسية عن سوق العمل للرجال والنساء، بونري
  ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

 ٢ ٧٠٦ ٢ ٩٤١ ٢ ٣٩٥ ٢ ٢٦٦ ٢ ١٣٨ ٢ ١٩٥ موظفون ١
 ٢٧٦ ٢٠٥ ٢٥٣ ٢٠٧ ٢٨١ ٢٩٠ باحثون عن وظائف ٢
 ٢ ٩٨٢ ٣ ١٤٦ ٢ ٦٤٨ ٢ ٤٧٣ ٢ ٤١٩ ٢ ٤٨٥ قوة العمل)٢+١ (٣
 ٦ ٠٦٦ ٥ ٧٣٤ ٥ ٤٣٧ ٤ ٩٩٩ ٥ ١٧٦ ٤ ٧٥٢ جمموع السكان ٤
 %٤٩ %٥٥ %٤٩ %٥٠ %٤٧ %٥٢ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
 %٩ %٧ %١٠ %٨ %١٢ %١٢ معدل البطالة )٣:٢ (٦

  
  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر

    
 شـخص بـني   ١ ٠٠٠ويف سان مارتن، زاد عدد املوظفني مـن الرجـال والنـساء بنحـو         -١٣٦
كما أن االخنفاض يف عـدد البـاحثني عـن وظـائف مقـسم بالتـساوي                . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣عامّي  

فض معدل البطالة بالنسبة للرجال والنساء علـى الـسواء بنحـو            واخن. تقريباً بني الرجال والنساء   
  . يف املائة٤
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  ١٣اجلدول 
  بيانات رئيسية عن سوق العمل للرجال والنساء، سان مارتن

  ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ 
 نساء رجال نساء رجال  

 ٨ ٣٥٩ ٩ ٧١٤ ٧ ٤١٩ ٨ ٧٨٠ موظفون ١
 ١ ٦٠٤ ١ ١٩٤ ١ ٨٨٨ ١ ٥٤٥ باحثون عن وظائف ٢
 ٩ ٩٦٣ ١٠ ٩٨٠ ٩ ٣٠٧ ١٠ ٣٢٥ قوة العمل )٢+١ (٣
 ٥ ٤٣٧ ١٧ ٣٠٣ ١٧ ١١٤ ١٦ ٢٠٣ جمموع السكان ٤
 %٥٤ %٦٣ %٥٤ %٦٤ معدل املشاركة )٤:٣ (٥
 %١٦ %١١ %٢٠ %١٥ معدل البطالة )٣:٢ (٦
  

  .مديرية شؤون العمل جبزر األنتيل اهلولندية: املصدر
    

  ١٤اجلدول 
  من الرجال والنساء، بونريالدخل الشهري اإلمجايل للموظفني 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 
 اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال غيلدر أنتيلي

 ٢٦٤ - - ٣٠٧ ٢١٥ ٩٢  أو أقل٥٠٠
٤٦٥ - - ٤٧٤ ٣٧٠ ١٠٤ ١ ٠٠٠-٥٠١ 
١ ١٦١ - - ١ ٠٥٠ ٥٥٨ ٤٩٢ ١ ٥٠٠-١ ٠٠١ 
٨٩٤ - - ٨٠٦ ٣٢٢ ٤٨٤ ٢ ٠٠٠-١ ٥٠١ 
٧٣٣ - - ٦١١ ٣١٣ ٢٩٨ ٢ ٥٠٠-٢ ٠٠١ 
٤٢٥ - - ٣٧٣ ٢٠١ ١٧٢ ٣ ٠٠٠-٢ ٥٠١ 
١ ٠٢٩ - - ٦٢٤ ٢٥٥ ٣٦٩ ٥ ٠٠٠-٣ ٠٠١ 
 ٤٤١ - - ٢٥٣ ٨٧ ١٦٦  فأكثر٥ ٠٠٠

 ٢٣٥ - - ١٦٣ ٧٤ ٨٩ غري معروف
 ٥ ٦٤٧ - - ٤ ٦٦١ ٢ ٣٩٥ ٢ ٢٦٦ اجملموع

  
  .مكتب اإلحصاءات املركزي، عينة إحصائية عن قوة العمل: املصدر
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  ١٥اجلدول 
   اإلمجايل للموظفني من الرجال والنساء، كيوراسوالدخل الشهري

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال غيلدر أنتيلي

 ٢ ٩٥١ ١ ٨٨٧ ١ ٠٦٤ ٣ ٢٤٤ ٢ ١٩٠ ١ ٠٥٤  أو أقل٥٠٠
٧ ٣٢٤ ٤ ٩٩٩ ٢ ٣٢٥ ٦ ٨٣٨ ٤ ١٨٨ ٢ ٦٥٠ ١ ٠٠٠-٥٠١ 
١٠ ٥٣٨ ٥ ٢٣٢ ٥ ٣٠٦ ١٠ ٤٦٥ ٥ ٣٦٦ ٥ ٠٩٩ ١ ٥٠٠-١ ٠٠١ 
٦ ٨٨٠ ٢ ٧٦٣ ٤ ١١٧ ٥ ٩٢٣ ٢ ٧٨٦ ٣ ١٣٧ ٢ ٠٠٠-١ ٥٠١ 
٤ ٥٩١ ٢ ١٩٥ ٢ ٣٩٦ ٤ ٠٧٣ ١ ٧٧١ ٢ ٣٠٢ ٢ ٥٠٠-٢ ٠٠١ 
٤ ١٣٧ ٢ ١٨٠ ١ ٩٥٧ ٣ ٣٦٢ ١ ٦٥٣ ١ ٧٠٩ ٣ ٠٠٠-٢ ٥٠١ 
٩ ٦٨٣ ٤ ٧٩٦ ٤ ٨٨٧ ٩ ١٢٦ ٤ ٩٦٨ ٤ ١٥٨ ٥ ٠٠٠-٣ ٠٠١ 
 ٥ ٢٧٥ ١ ٦٨١ ٣ ٥٩٤ ٥ ٧٢١ ١ ٨٦٣ ٣ ٨٥٨  فأكثر٥ ٠٠٠
 ٢ ٤١٨ ١ ٠٢٩ ١ ٣٨٧ ٢ ٥٩١ ١ ٢٤٢ ١ ٣٤٩ عروفغري م

 ٥٣ ٧٩٧ ٢٦ ٧٦٤ ٢٧ ٠٣٣ ٥١ ٣٤٣ ٢٦ ٠٢٧ ٢٥ ٣١٦ اجملموع
  

  .مكتب اإلحصاءات املركزي، عينة إحصائية عن قوة العمل: املصدر
    

  ١٦اجلدول 
  الدخل الشهري اإلمجايل للموظفني من الرجال والنساء، سان مارتن

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ 
 اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال غيلدر أنتيلي

 ٦٤٦ ٤١٣ ٢٣٣ ١ ٠١٤ ٧١٣ ٣٠١  أو أقل٥٠٠
١ ٦٩٤ ١ ١٥٦ ٥٣٨ ٢ ١٦٣ ١ ٤٤٧ ٧١٦ ١ ٠٠٠-٥٠١ 
٧ ٢٦٤ ٣ ٤٤٣ ٣ ٨٢١ ٣ ٨١٦ ١ ٧٤٦ ٢ ٠٧٠ ٢ ٠٠٠-١ ٠٠١ 
٢ ٣٣٩ ٩٠٢ ١ ٤٣٧ ٢ ٧٧٢ ٩٩٢ ١ ٧٨٠ ٢ ٥٠٠-٢ ٠٠١ 
١ ٦٤٤ ٦٧٠ ٩٧٤ ٢ ٨٩٨ ١ ٠٨٨ ١ ٨١٠ ٣ ٠٠٠-٢ ٥٠١ 
٢ ٧٣٠ ١ ٣٥٣ ١ ٣٧٧ ٢ ٣٠٣ ٨٩٣ ١ ٤١٠ ٥ ٠٠٠-٣ ٠٠١ 
 ١ ٣٢٠ ٢٧٥ ١ ٠٤٥ ٩٨٠ ٣٦٢ ٦١٨  فأكثر٥ ٠٠٠

 ٤٣٦ ١٤٧ ٢٨٩ ٢٥٤ ١٧٨ ٧٦ غري معروف
 ١٨ ٠٧٣ ٨ ٣٥٩ ٩ ٧١٤ ١٦ ٢٠٠ ٧ ٤١٩ ٨ ٧٨١ اجملموع

  
  .مكتب اإلحصاءات املركزي، عينة إحصائية عن قوة العمل: املصدر
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  ١٧اجلدول 
  الوضع الوظيفي ونوع اجلنسالعمال حسب 

 )٢(سان مارتن )١(كيوراسو )١(بونري 
 اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال اجملموع نساء رجال 

 ٢ ٢٦٤ ٦١٩ ١ ٦٤٥ ٦ ٨٧٧ ١ ٦٥٦ ٥ ٢٢١ ٦٥٩ ٢٢٢ ٤٣٧ عامل حلسابه/صاحب عمل
 ١٢ ٢٢٦ ٦ ١٤٠ ٦ ٠٨٦ ٣٣ ٢٣٤ ١٨ ١٢٥ ١٥ ١٠٩ ٣ ٤٠٢ ١ ٧٤٣ ١ ٦٥٩ وظيفة دائمة
 ١ ٣٩٠ ٥٨٦ ٨٠٤ ٤ ٢٤٣ ٢ ٣٣١ ١ ٩١٢ ٣٨٣ ١٤٠ ٢٤٣ وظيفة مؤقتة
 ٥٧٩ ٢١٧ ٣٦٢ ٤ ٨٥٦ ٢ ٠٢١ ٢ ٨٣٥ ٤٦١ ١٦٥ ٢٩٦ عامل مومسي

 ١ ٣٤٣ ٦٥٢ ٦٩١ ٤ ٠٨٧ ٢ ٢٨٣ ١ ٨٠٤ ٦٢٣ ٣٤٨ ٢٧٥ عقود
 ١١٨ ٧٣ ٤٥ ٣٩٣ ٢٩٠ ١٠٣ ٩٥ ٧٣ ٢٢ آخرون

 ١٥٣ ٧٢ ٨١ ١٠٧ ٥٨ ٤٩ ٢٤ ١٥ ٩ غري معروف
 ١٨ ٠٧٣ ٨ ٣٥٩ ٩ ٧١٤ ٥٣ ٧٩٧ ٢٦ ٧٦٤ ٢٧ ٠٣٣ ٥ ٦٤٧ ٢ ٧٠٦ ٢ ٩٤١ اجملموع

  
  :املصدر  

  ؛٢٠٠٦مكتب اإلحصاءات املركزي، عينة إحصائية عن قوة العمل،   )١(  
  .٢٠٠٥مكتب اإلحصاءات املركزي، عينة إحصائية عن قوة العمل،   )٢(  

    
ل دخلـهم عـن مـستوى       وينطبق قانون التأمني ضد املرض على مجيع املوظفني الذين يق           -١٣٧
 ٢ ٣٠٣مـا يعـادل     ( غيلـدر أنتيلـي      ٤ ١٤٥,٧٠، كـان املـستوى      ٢٠٠٧وبالنسبة لعـام    . معني

  ).دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة
 غيلـدر  ١٠٠، وافق الربملان األنتيلي على زيـادة قـدرها        ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -١٣٨

 يف املائـة إىل     ١٠د إمجايل املسامهة يف املعـاش مـن         ونتيجة لذلك، زا  . أنتيلي يف املعاش التقاعدي   
، ٢٠٠٥يوليـه  /ومنـذ متـوز  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عـام  ١٣، وإىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام   ١١,٥

 غيلــدر ١٠٠حــصل أولئــك املــستفيدون مــن املعــاش احلكــومي فقــط علــى مبلــغ إضــايف قــدره   
  .أنتيلي شهرياً من إقليم اجلزيرة

.  يف املائـــة مـــن دخـــل املوظـــف ٥,٢٥ التـــأمني ضـــد الـــشيخوخة وتبلـــغ املـــسامهة يف  -١٣٩
ويقـوم  .  غيلدر أنتيلي سـنوياً ٤٩ ٧٤٥,٨٣ُتدفع أي مسامهة على الدخل الذي يزيد على      وال

وقـد يقـدم طلـب    . صاحب العمل خبصم هذه احلصة وحتويلها إىل مصرف الضمان االجتماعي  
  .لةإىل حمكمة إقليم اجلزيرة إلعادة النظر يف هذه املسأ

 غيلدر أنتيلي حـسب     ٦٥٤ إىل   ٣٠٣من  ) األرملة(ويتراوح املعاش التقاعدي لألرمل       -١٤٠
ويتـراوح املعـاش    . ممن يعول طفالً أو أكثر على احلد األقـصى        ) األرملة(وحيصل األرمل   . العمر
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 غيلدر أنتيلي، حسب العمر، سـواء كـان الـشخص معاقـاً             ٣٠٢ إىل   ٢١٩التقاعدي لليتيم من    
. بالدراسة طول الوقـت، وسـواء كـان مـصنفاً علـى أنـه يتـيم األب أو يتـيم األبـوين                     أو ملتحقاً   

املـستحق ملثـل هـذا املعـاش التقاعـدي يتلقـى مبلغـاً إمجاليـاً                ) األرملة(وعند الزواج، فإن األرمل     
ممـن حيـصلون علـى معـاش        ) األرملـة (وعند وفاة األرمـل     . ميثل املعاش التقاعدي ملدة عام واحد     

  . املعال املستحق على مبلغ يعادل عالوة ثالثة أشهر من املعاش التقاعديتقاعدي، حيصل
ويـدفع صـاحب العمـل     ) األرملـة (ويدفع املوظف مسامهات املعاش التقاعـدي لألرمـل           -١٤١

وال ُتـدفع أي مـسامهة علـى الـدخل الـذي يتجـاوز       .  يف املائة من دخـل املوظـف     ١مبلغاً يعادل   
ــي ســنوياً ٤٩ ٧٤٥,٨٣ ــدر أنتيل ــا إىل    . غيل ــسامهات وحيوهل ــوم صــاحب العمــل خبــصم امل  ويق

ويقــدم صــندوق املعاشــات احلكــومي معاشــات ألرامــل وأيتــام  . مــصرف الــضمان االجتمــاعي
ويتقــرر املبلــغ علــى أســاس آخــر راتــب تقاضــاه املوظــف    . مــوظفي احلكومــة واخلدمــة املدنيــة 
  .وُيستكمل بعالوة لتكاليف املعيشة

  إجازة اُألمومة    
أبريـل  / نيـسان  ٢٩مـن القـانون املـدين الـذي بـدأ نفـاذه يف              ) ج أ  (١٦١٤ملـادة   تعطي ا   -١٤٢
وهكـذا  .  احلق للموظفة احلامل يف إجازة محل وإجازة أُمومـة مدفوعـة األجـر بالكامـل               ١٩٩٩

حتدد جزر األنتيـل اهلولنديـة حـداً أدىن ملـدة إجـازة احلمـل وإجـازة اُألمومـة جلميـع املوظفـات،                       
  .بصرف النظر عن دخوهلن

وباإلضــافة إىل ذلــك، يلــزم قــانون التــأمني ضــد املــرض أصــحاب العمــل بــأن يــدفعوا       -١٤٣
وإذا كانـت املوظفـة تـستحق التـأمني     . للعاملة أجراً كامالً طـوال فتـرة احلمـل وإجـازة اُألمومـة          

 يف املائة مـن أجرهـا خـالل         ٨٠عن طريق مصرف الضمان االجتماعي، يسترد صاحب العمل         
  .مدة اإلجازة

 يف املائـة ملـدة ال تقـل عـن أربعـة            ١٠٠ستحق املوظفات إجازة مدفوعة األجـر بنـسبة         وت  -١٤٤
ومـدة ال تقـل عـن سـتة         ) “إجـازة احلمـل   ”(أسابيع وال تتجاوز ستة أسـابيع قبـل املوعـد املتوقـع             

ولـن تقـل مـدة إجـازة احلمـل      ). “إجـازة اُألمومـة  ”( أسابيع بعـد الـوالدة   ٨أسابيع وال تزيد عن     
وجيــوز للموظفــة اختيــار املوعــد الــذي تبــدأ فيــه إجــازة  .  أســبوعا١٢ً معــاً عــن وإجــازة اُألمومــة

ــد، أو       ــوالدة الــذي حيــدده طبيــب ممــارس، أو طبيــب تولي احلمــل، مــع مراعــاة املوعــد املتوقــع لل
وإذا حــصلت املوظفــة علــى إجــازة محــل مــدهتا ســتة أســابيع يــصبح مــن حقهــا    . أخــصائي طــيب

ة أسابيع؛ وإذا حصلت على إجازة محل مدهتا مخسة أسابيع          احلصول على إجازة أُمومة مدهتا ست     
فإهنا تستحق إجازة أُمومة مدهتا سبعة أسابيع؛ وإذا حصلت على إجازة محل مدهتا أربعة أسـابيع                

وبصرف النظـر عـن املـدة الفعليـة إلجـازة احلمـل،       . فإهنا تستحق إجازة أُمومة مدهتا مثانية أسابيع      
  .دة، فإن إجازة اُألمومة ال تقل مدهتا دائماً عن ستة أسابيعبناء على املوعد الفعلي للوال
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وبرملان جزر األنتيل اهلولندية يف سـبيله اآلن للموافقـة علـى متديـد إجـازة اُألمومـة مـن                      -١٤٥
وإذا أُقــر هـذا التعــديل، فإنــه سيــسمح أيـضاً للمــرأة احلامــل بــأن   .  أســبوعا١٤ً أسـبوعاً إىل  ١٢

عــدد األســابيع قبــل الــوالدة (ازة احلمــل وإجــازة اُألمومــة تقــرر كيــف تريــد احلــصول علــى إجــ
  ).وبعدها على الترتيب

وتتكـون هـذه اهليئـة مـن ممثلـي          .  هيئة محايـة اُألمومـة     ٢٠٠٨أبريل  /وأُنشئت يف نيسان    -١٤٦
إدارة شــؤون العمــل وإدارة الــصحة العامــة يف جــزر األنتيــل اهلولنديــة، والــدائرة العامــة للرعايــة 

واهلدف الرئيـسي هلـذه اهليئـة هـو ضـمان مراعـاة محايـة اُألمومـة              . يف كيوراسو الطبية والصحية   
وقبــل أول اجتمــاع هلــذه اهليئــة، أُجريــت دراســة .  ملنظمــة العمــل الدوليــة١٨٣وفقــاً لالتفاقيــة 

مقارنة حلماية اُألمومة اليت توفرها بلدان وأقـاليم خمتلفـة، وقامـت إدارة شـؤون العمـل بتجميـع                   
ــد إجــازة اُألمومــة قبــل أن تنتقــل إىل    . اتقائمــة مــن املــصطلح  ــة أوالً علــى متدي وســتركز اهليئ

  .قرارات أخرى تتعلق حبماية الصحة
  ١٢املادة     

وُتتــاح الرعايــة الــصحية األوليــة . انتقلــت سياســات الرعايــة الــصحية إىل أقــاليم اجلــزر   -١٤٧
ة خاصـة ُيرسـلون     واألشـخاص الـذين حيتـاجون إىل رعايـ        . املعقولة يف سابا وسانت سـتا تيـوس       

وُتتــاح مزيــد مـــن اخلــدمات يف بــونري، ويف الــسنوات األخــرية؛ تركـــزت       . إىل جــزر أخــرى  
ــدر        ــصحية علــى املــستوى احمللــي ق ــة ال ــسكان مــن الرعاي ــة احتياجــات ال ــسياسات علــى تلبي ال

  .املستطاع، وبصورة فعالة قدر اإلمكان
لرعايـة وإتاحـة املزيـد مـن        وكانت سان مارتن لبعض الوقت تستثمر يف حتسني نوعية ا           -١٤٨

وتعتزم إدخال نظامها اخلاص بالتـأمني العـام،   . العالج املتخصص، استجابة لالحتياجات العامة 
وكانت كيوراسو تبحث إدخـال نظـام عـام للتـأمني           . املستقل عن مصرف الضمان االجتماعي    

  .الصحي لبضع سنوات، ولكن هذا مل يتبلور بعد
ومل جتـر   ( عامـاً    ١٥قصائية عن حالة الصحة الوطنية منـذ        وقد أُجريت آخر دراسة است      -١٤٩

وانتـهت الدراسـة إىل أن املـرأة،        ). أي دراسة أخـرى منـذ ذلـك الوقـت بـسبب نقـص األمـوال               
واملسنني، والسكان املنتمني إىل فئة اجتماعية واقتصادية أدىن يعانون مـن اعـتالل الـصحة وهـم           

  .حيةأقل رغبة يف االستفادة من مرافق الرعاية الص
ترتفع الوفيات يف فترة ما حول الوالدة يف جـزر األنتيـل        : واملوقف احلايل هو كما يلي      -١٥٠

وتعــد اإلصــابة بــضغط الــدم . والــسبب يف هــذا هــو ارتفــاع اإلصــابة بتــسمم احلمــل. اهلولنديــة
والسكر لدى احلوامل من بني العوامل املسببة للوفاة، كما أن عـدداً كـبرياً مـن النـساء ينتظـرن                    

  .ىت فترة متقدمة من احلمل قبل استشارة طبيبح
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وختتلــف النــسبة املئويــة للرضــع واألطفــال الــذين يتلقــون التحــصني ضــد الــدفتريا،            -١٥١
ففـي سـابا،    . والسعال الديكي، والتيتانوس، وشـلل األطفـال، واحلـصبة مـن جزيـرة إىل أخـرى               

ويـتم  .  يف املائـة ٩٨س  يف املائة مـن األطفـال علـى التحـصني؛ ويف سـان يوسـتاتيو        ١٠٠حيصل  
 يف املائــة مــن األطفــال يف كيوراســو وبــونري، وتتــراوح النــسبة يف ســان مــارتن بــني ٩٥حتــصني 

  . يف املائة٨٠و  ٦٠
فالــسكان مــن . ولــيس كــل شــخص ميكنــه احلــصول علــى الرعايــة الــصحية بالتــساوي     -١٥٢

وهناك فروق بني الطبقات    الطبقات االجتماعية االقتصادية األدىن يواجهون قوائم انتظار طويلة،         
ويف سـان مـارتن،     . يف املستشفيات كما أن فرص احلـصول علـى العـالج غـري األساسـي حمـدودة                

ويعزى ذلك يف جانب منه إىل .  يف املائة من السكان ليس لديهم أي تأمني صحي       ٣٠هناك حنو   
طاقـة الـيت تعطـي      حيملـون الب   األعداد الكبرية من األجانب غري املسجلني، أو ألن بعض األفراد ال          

هلم احلق يف احلـصول علـى العـالج الطـيب اجملـاين أو لـديهم الـدخل الكـايف لـدفع أقـساط التـأمني                          
وتتطلـب التكـاليف املتزايـدة للرعايـة الـصحية يف كيوراسـو اختـاذ تـدابري جديـدة لوضـع                     . اخلاص

يف العمـر  وسـتتزايد هـذه املـشكلة مـع تقـدم الـسكان         . نظام عملي للحصول على الرعايـة الطبيـة       
وتتفاقم هذه املـشكلة  . ونقص عدد السكان ممن هم يف سن العمل والذين يسامهون يف التكاليف   

ألن جمموعات خمتلفة من السكان الذين يتمتعون بالتأمني الصحي حيتـاجون إىل رعايـة مـستمرة،                
ــة لالقتــصاد   ــة احلرجــة، ترتفــع تكــاليف الرع  . كمــا ال توجــد حــوافز قوي ــة املالي ــة ونظــراً للحال اي

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كيوراسو١٢الصحية؛ فهي تبلغ حنو 
ــة          -١٥٣ ــاليف، وكــذلك الرعاي ــن التك ــبرية م ــسبة ك ــرة ن ــسي يف اجلزي ــشفى الرئي ــل املست وميث
وقد أكدت دراسات خمتلفة أن األخـصائيني ال جتمعهـم روابـط قويـة باملستـشفى الـذي                  . اخلاصة

وتقـضي  .  تكون هلم ممارساهتم اخلاصة باإلضـافة إىل عملـهم يف املستـشفى      يعملون فيه، وغالباً ما   
سياسات إقليم جزيرة كيوراسـو لـيس فقـط لدراسـة التجديـد املـادي الـضروري للمستـشفيات،                   

ولـيس اهلـدف هـو حتقيـق        . وإمنا إدماج الرعاية املتخصصة والرعاية الـيت يوفرهـا املستـشفى أيـضاً            
وهنـاك قـضية أخـرى وهـي أن         . ا حتـسني جـودة الرعايـة املقدمـة        قدر أكرب من الكفاءة فقط، وإمن     

وعلى سبيل املثال، يوجد فائض من املمارسني       . تقدمي الرعاية ليست عملية منظمة بالقدر الكايف      
 ولــيس -يف هولنــدا  حيــث يوجــد اثنــان لكــل فــرد مــن الــسكان كمــا (العمــوميني يف كيوراســو 

ة تقـدم خـدمات الفحـص بـالرنني املغنطيـسي           ، وهنـاك أكثـر مـن شـركة واحـد          )مجيعهم مـؤهلني  
والرعايـة ألولئـك الـذين ال يـستطيعون حتمـل تكاليفهـا أو الـذين لـديهم مـوارد حمـدودة                      . املكلفة

وهنــاك مــشكلة أخــرى تتمثــل يف أن اجلهــازين   . تــدعمها احلكومــة بالكامــل، دون حــد واضــح  
لطبيــة ومــصرف الــضمان مكتــب املــصروفات ا(الرئيــسيني املــسؤولني عــن ســداد متويــل الرعايــة  

  .يديران نظامني مستقلني ومعقدين لتحديد األسعار) االجتماعي
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، وبعـضها  ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وينبغي تنفيذ تدابري اإلدارة التالية يف الفترة ما بـني عـامي            -١٥٤
  .٢٠١٠-٢٠٠٧اُتخذ من برنامج خاص بالفترة 

حقــوقهم إدخــال حزمــة مــن الرعايــة األساســية لكــل مــواطن، حتــدد بوضــوح    )أ(  
وجتـري اآلن مناقـشة     . وتضع أسعاراً موحدة، كخطوة أوىل حنو إدخـال التـأمني الـصحي العـام             
  إمكانية إدماج مصرف الضمان االجتماعي ومكتب املصروفات الطبية؛

ــسداد        )ب(   مــن جانــب مــصرف   (وضــع خطــة إدارة لتجميــع وتوحيــد عمليــة ال
فيمـا يتعلـق    )  اجلديـدة يف هنايـة األمـر       الضمان االجتماعي ومكتب املصروفات الطبية، والوكالة     

  خبدمات املمارسني الطبيني والرعاية الطبية املتخصصة، على أساس مبادئ وأسعار موحدة؛
  :اختاذ تدابري خلفض سعر األدوية، مبا يف ذلك  )ج(  
  سداد موحد لكل صنف يف التذكرة الطبية؛  -    
ـــدام األدويــة العامــة    -     فــراً حمــتمالً قــدره  وهــو مــا حيقــق و (تــشجيــع استخـ

  ؛) غيلدر أنتيلي سنويا١٠ً ٠٠٠ ٠٠٠
استبعاد أدوية معينة من مظلـة التـأمني، مثـل أدويـة الـربد واألنفلـونزا الـيت                    -    

  تباع مباشرة بدون تذكرة طبية؛
العمل بالئحة تنظيمية جديـدة تغطـي عـدداً مـن العمـال والـسلع الرأمساليـة يف                    )د(  

  ؛)مثل الشهادات اإللزامية للممارسني العموميني( جودهتا السوق، للحد من أعدادها وضمان
. ضــمان وجــود اتــصاالت، وتوحيــد الــسياسات الوقائيــة وشــفافية املعلومــات   )هـ(  

وهي غالباً أمنـاط حمـددة   (وهذا سوف يؤدي إىل زيادة الوعي، والتغيري يف أمناط سلوك املرضى            
  . الصحية، وبذلك ميكن حتقيق خفض يف استهالك اخلدمات)ثقافيا
ــادرة          -١٥٥ ــامج املب ــصحية يف إطــار برن ــة ال ــة للرعاي ــشاريع خمتلف ــى م ــة عل ــد متــت املوافق وق

  .٢٠١٠ و ٢٠٠٨االجتماعية االقتصادية للجزيرة وستنفذ خالل الفترة ما بني عامّي 
وكجزء من املبادرة االجتماعية االقتصادية جلزيرة كيوراسو، متـت املوافقـة علـى عـدد                 -١٥٦

ـــة الــصحيـــة مــن مــشاريع ا ـــاه(لرعايــ ـــر أدنــ ــرة   ). انظــ ـــذه املــشاريع يف الفت وســيتم العمــل هبــ
ــل      ٢٠١٠-٢٠٠٨ ــسني اهليكـ ــذة لتحـ ــدابري املتخـ ــالحات والتـ ــن اإلصـ ــدد مـ ــب عـ ، إىل جانـ

ــصورة دائمــة واحلــد مــن احلرمــان االجتمــاعي يف كيوراســو     ــصادي ب ــامج  . االقت وســيعمل برن
ضاً إلجـراء عـدد مـن اإلصـالحات اإلداريـة الـيت تعـد حيويـة                 املبادرة االجتماعية االقتـصادية أيـ     

على ضوء وضع االستقالل الذايت الوشـيك جلزيـرة كيوراسـو، إذا كـان هنـاك ضـمان للجـودة             
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وأخريا، ستعمل مبادرات أخرى علـى حتـسني األداء الـوظيفي لـسوق             . واالستمرارية يف احلكم  
  . واالجتماعية على حد سواءالعمل، مبا يعود بالفائدة على األهداف االقتصادية

  :وقد متت املوافقة على مشاريع الرعاية الصحية التالية  -١٥٧
  املعهد األنتيلي للبحوث الصحية  )أ(  
سيدعم هذا املشروع إنشاء املعهد األنتيلي للبحـوث الـصحية والـذي سـيقدم                  

ــها          ــصحية ومتويل ــة ال ــدمي الرعاي ــشأن تق ــرار ب ــدعم صــنع الق ــة ل ــات علمي بيان
  هتا؛وسياسا

  إدماج الرعاية الصحية املتخصصة والرعاية اليت تقدمها املستشفيات  )ب(  
سـيكون هــذا املــشروع بدايـة للتغــيريات التنظيميــة الـضرورية إلدمــاج الرعايــة        

وسـيبحث  . املتخصصة والرعاية اليت تقدمها املستشفيات يف املستشفى اجلديد     
  الستشاريني؛أيضاً عن حلول حمتملة ملشكلة املمارسات اخلاصة ل

  وثيقة سياسات عن هيكل تقدمي الرعاية الصحية  )ج(  
ستوضح وثيقة السياسات كيفيـة إعـادة هيكلـة نظـام الرعايـة الـصحية، مبـا يف              

  ذلك إدخال التأمني الصحي العام؛
  إعادة التأهيل النفسي االجتماعي  )د(  
ن يهــدف هــذا املــشروع إىل إجيــاد وظــائف متدرجــة وممتــدة لألشــخاص الــذي      

  يعانون من اضطرابات عقلية؛
  قاعدة بيانات إلكترونية للمرضى  )هـ(  
ــات           ــا يف قاعــدة البيان ــراد إدراجه ــوع املعلومــات امل ســيحدد هــذا املــشروع ن

  اإللكترونية للمرضى وإدخال نظام إلكتروين متكامل لرصد منو الطفل؛
  إجراء استقصاء عن الصحة النفسية االجتماعية لسكان كيوراسو  )و(  
  الوقاية املتكاملة  )ز(  
. يهدف هذا املشروع إىل وضع سياسات هيكليـة ومبـادرات يف جمـال الوقايـة         

. وتعترف حكومة جـزر األنتيـل اهلولنديـة بعـدم كفايـة التـشريع البيئـي القـائم                 
مـصايف تكريـر البتـرول،      (وقد ُوضعت معايري بيئيـة للمجـاالت ذات األولويـة           

، ولكـن هـذه املعـايري مل تنفـذ بعـد            )النفايـات واملرافق العامة، وحمطات معاجلة     
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ويف الوقـت احلاضـر،     . يف انتظار بدء نفاذ القـانون الـوطين عـن املبـادئ البيئيـة             
أو للبيئـة، ميكـن للـسلطات اختـاذ         /عندما يكون هنـاك هتديـد للـصحة العامـة و          

إجراء يف إطار خمتلف القوانني األخرى للجزيرة، مثل قانون نـواتج النفايـات،           
ولكن أقاليم اجلـزر لـيس لـديها مـا يكفـي            . ن الضجيج، وقانون الشرطة   وقانو

  .من املوظفني لضمان االمتثال
وفيما يتعلق بالوقاية، ومكافحة وعالج األمراض الوبائية واملتوطنة، اختـذت كيوراسـو              -١٥٨

وفـضالً عـن    . خطوات خمتلفة ملكافحة األمراض املزمنة مثل وضع سياسة خاصة لعالج السمنة          
 اقُترح إجراء حبوث عن أثر التلوث اجلوي الناتج عـن مـصفاة البتـرول يف إيـزال علـى رئـة              هذا،

وتعمـل  . وهناك نوع من املراقبة واإلنذار املبكـر للـسيطرة علـى تفـشي محـى الـضنك                . األطفال
خمتلف املنظمات غري احلكومية يف جمال الوقاية من مرض اإليدز ونـشر الـوعي بـشأنه، ولكنـها                  

لتنسيق والعدد الكبري من املنظمات اإلقليمية والدولية اليت تنشط بالفعل يف هـذا             تصطدم بعدم ا  
املركز الكارييب لعلم األوبئة، والشراكة الكاريبية ضد اإليدز، ومنظمـة الـصحة للبلـدان              (اجملال  

األمريكيــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك واملعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة 
ــة )اإليــدز(ناعــة املكتــسب نقــص امل الــيت تــضع معــاً شــروطاً واســعة   ) ، ومنظمــة الــصحة العاملي
  .النطاق
وهنــاك مــشكلة رئيــسية تواجــه النظــام الــصحي يف جــزر األنتيــل وهــي أن هــذا البلــد      -١٥٩

والسبب يف هذا أنه ليس بلـداً مـستقالً، وبوصـفه جـزء          . ميكنه احلصول على التمويل الدويل     ال
وال حيصل هذا البلد أيـضاً علـى متويـل مـن احلكومـة         . ، فإنه ال يعترب بلداً نامياً     من مملكة هولندا  

وعنــدما حتــدث التغــيريات . اهلولنديــة ألنــه لــيس ضــمن األولويــات احملــددة يف العالقــة اإلمنائيــة  
ولـيس مـن   . الدستورية فـإن جـزر بـونري وسـان يوسـتاتيوس وسـابا ستحـصل علـى هـذا الـدعم               

  .بالنسبة جلزيرة كيوراسو وسان مارتناملؤكد ما الذي سيحدث 
  املعلومات والثقافة الصحية    

تقَدم املعلومات الصحية للبالغني عن طريق املـدارس، ووسـائل اإلعـالم، واإلعالنـات،             -١٦٠
  .واالجتماعات اإلعالمية لعامة اجلمهور

يف املـدارس   ويف كيوراسو، تقدم الدائرة العامة للرعاية الطبيـة والـصحية مـواد تعليميـة                 -١٦١
ــن       ــدءاً م ــصحية، ب ــضايا ال ــن الق ــة م ــة ”تغطــي طائف ــصحة العام ــو”و “ ال ــشاط ”و “ النم الن

  “ما هي املشكلة مع هذا الطفل؟”إىل “ ماذا يعين ِسن البلوغ؟”و “ اجلنسي
. ويف سان مارتن، تقدم معلومات مستمرة عن السلوك اجلنسي والتغذية بطرق خمتلفـة           -١٦٢

، وهـي مقدمـة     “دعـوة للـصيف   ”: لفتيات البالغات بصفة خاصة   وهناك مشروعان يستهدفان ا   



CEDAW/C/NLD/5/Add.2
 

48 09-34283 
 

وهتـدف إىل تأكيـد عـزة الـنفس         “ قوة الفتـاة  ”ملادة تدريسية عن اإليدز للمدارس االبتدائية، و        
  .لدى الفتيات

ويف ســـان يوســـتاتيوس، تقـــدم التربيـــة الـــصحية مـــشاركة بـــني املـــدارس واخلـــدمات     -١٦٣
 الصحية يف املدارس االبتدائية تقـدم بواسـطة ممرضـة           ، كانت التربية  ٢٠٠٤ومنذ عام   . الصحية
األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال          /ويعمل مع املدارس أيضاً منسق معـين باإليـدز        . املدرسة
وتقدم الدائرة الصحية ومدرسة الطب جبامعة سـان يوسـتاتيوس أيـضاً عروضـاً بالبـث         . اجلنسي

  .اإلذاعي عن القضايا الصحية
تيــل اهلولنديــة، ميكــن شــراء وســائل منــع احلمــل مــن خمــازن األدويــة          ويف جــزر األن  -١٦٤

والــصيدليات أو ميكــن احلــصول عليهــا بتكلفــة منخفــضة مــن منظمــات مثــل مؤســسة تنظــيم      
ويف بونري، ميكـن احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل مـن وحـدة اإلعـالم                    . اُألسرة يف كيوراسو  

ويف سـان مـارتن، ميكـن احلـصول علـى       . والـصحية والوقاية التابعة للدائرة العامة للرعاية الطبية       
وأُعيـد  . الواقي الذكري باجملان من الدائرة الصحية، اليت تقدم أيضاً معلومـات عـن منـع احلمـل                

ــة    ــاة العائلي ــسابق باســم مؤســسة تنظــيم    (أيــضاً تنــشيط مؤســسة احلي الــيت كانــت ُتعــرف يف ال
ة وثيقة مع مؤسـسة تنظـيم اُألسـرة         وتعمل الدائرة الصحية يف سان يوستاتيوس بصور      ). اُألسرة

  .يف كيوراسو لتوفري وسائل منع احلمل بسعر أقل من الصيدليات احمللية
  اإليدز    

ــن           -١٦٥ ــة ع ــيم محــالت إعالمي ــشباب تنظ ــة وال ــة الطفول ــر رعاي ــوىل دوائ ــو، تت يف كيوراس
وتقـوم  . ةاألمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي وتنفيـذها يف املـدارس واملراكـز اجملتمعيـ                

وتعـد الـدائرة العامـة للرعايـة الطبيـة      . مؤسسة اإليدز يف كيوراسو أيضاً بتنسيق محالت للتوعية       
والصحية حالياً منوذجاً جديداً عن تسجيل املرض لألطباء يف جزر األنتيل اهلولنديـة، وسـيكفل               

بفــريوس هــذا النمــوذج تــوفري بيانــات أكثــر دقــة عــن األمــراض املختلفــة، مبــا يف ذلــك اإلصــابة 
ــشرية  ــستدعي االهتمــام يف      . نقــص املناعــة الب ــيت ت ــدز مــن احلــاالت ال ــصبح مــرض اإلي ــد ُي وق

  .املستقبل
ويف سابا، تنظم خمتلف وكاالت ومنظمات الرعاية مثل مجاعة الدعم اخلاصـة باإليـدز                -١٦٦

ألخطـار  واملنظمة النسائية يف سابا حماضرات باملدارس واملراكز اجملتمعية لزيادة وعي الـشباب با            
وُتلقى احملاضرات بصورة غري منتظمـة وتركـز يف املقـام األول علـى األمـراض                . الصحية احملتملة 

  .املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي أكثر مما تركز على العنف البدين
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  بيانات اإليدز    
تــستند البيانــات اجملمعــة يف اجلــدول أدنــاه إىل تــسجيل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة    -١٦٧
 إىل  ١٩٨٥شرية من جانب املختربات يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة اخلمـس خـالل الفتـرة مـن                    الب

 حالـة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف              ١ ٨١٢وقد مت تسجيل ما جمموعه      . ٢٠٠٧
وال ميكـن احلـصول علـى أي معلومـات عـن كيفيـة              . جزر األنتيل اهلولنديـة خـالل هـذه الفتـرة         

ني هبذا املرض، ألنه يتعذر إدماج نظـم البيانـات اخلاصـة بالوفيـات وتلـك      وفاة الكثري من املصاب   
ومــن بــني احلــاالت الــيت مت تشخيــصها عــن اإلصــابة بفــريوس . املتعلقــة باإلصــابة مبــرض اإليــدز

ــالغ عــددها     ــشرية والب ــة الب ــة، كــان  ١ ٨١٢نقــص املناع ــة٥٧,١ (١ ٠٣٥ حال ــن )  يف املائ م
، كـان متوسـط اإلصـابة هبـذا        ١٩٩٠ومنذ عـام    . النساءمن  )  يف املائة  ٤٢,٩ (٧٧٧الرجال و   

وتوجـد يف كيوراسـو وسـان مـارتن أعلـى         .  إصـابة يف الـسنة     ٨٥املرض يف جزر األنتيل حوايل      
مـن  )  يف املائـة   ٤٨,٩ (٥٧٩و  )  يف املائـة   ٦٥,٣ (١ ١٨٤معدل لإلصابة باملرض، حيـث بلـغ        

املــصابني وقــت التــشخيص، مت  وفيمــا يتعلــق بأعمــار  . مجيــع احلــاالت املــسجلة علــى الترتيــب  
 إىل ٢٥ يف املائة من حاالت اإلصابة املسجلة بني أفراد تتراوح أعمـارهم مـن               ٦٤,٢تشخيص  

 عامـاً وقـت التـشخيص،    ١٥ يف املائـة مـن املـصابني تقـل أعمـارهم عـن       ٣,٥عاماً، وكان   ٤٤
وكـان  . اً عامـ ٢٤ إىل ١٥ يف املائة من املصابني كانت تتـراوح أعمـارهم مـن    ٩,٣يف حني أن   

ــشخيص هــذا املــرض     ــد ت ــاً؛ وكــان متوســط عمــر الرجــال وقــت    ٣٦متوســط العمــر عن  عام
  . عاما٣٩,٩ً عاماً وللنساء ٣٨,٠٣التشخيص 

  ١٨اجلدول 
العدد التراكمي حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعــة البشريــة اليت مت تشخيصها حسب 

  ٢٠٠٧-١٩٨٥اجلزيرة ونوع اجلنس يف جزر األنتيل اهلولندية، 
 جزر األنتيل اهلولندية سان مارتن سان يوستاتيوس سابا كيوراسو بونري نوع اجلنس

 ١ ٠٣٥ ٣٢٢ ٧ ٤ ٦٨٣ ١٩ رجال
 ٧٧٧ ٢٥٧ ٣ ٣ ٥٠١ ١٣ نساء

 ١ ٨١٢ ٥٧٩ ١٠ ٧ ١ ١٨٤ ٣٢ اجملموع
  

  .سووحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيورا: املصدر
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  ١٩اجلدول 
 حسب اجلزيــرة ونــوع اجلنس يف ٢٠٠٧اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريـة يف عــام 

  جزر األنتيل اهلولندية
 جزر األنتيل اهلولندية سان مارتن سان يوستاتيوس سابا كيوراسو بونري نوع اجلنس

 ٤٧ ١٤ صفر صفر ٢٩ ٤ رجال
 ٣٦ ١٥ صفر صفر ٢١ صفر نساء
 ٨٣ ٣٦ صفر صفر ٥٠ ٤ موعاجمل
  

  .وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر
    

  ٢٠اجلدول 
اإلصابة السنويــة بفريوس نقص املناعة البشريــة حسب اجلزيرة يف جـزر األنتيل اهلولندية، 

٢٠٠٧-١٩٨٥  
 جزر األنتيل اهلولندية سان مارتن سان يوستاتيوس سابا كيوراسو بونري السنة

 ٩ صفر صفر صفر ٩ صفر ١٩٨٥
 ٤٦ ١١ ١ صفر ٣٤ صفر ١٩٨٦
 ٥٤ ١٢ ٢ صفر ٤٠ صفر ١٩٨٧
 ٨٠ ٢٧ ١ صفر ٥١ ١ ١٩٨٨
 ٧٨ ٢٩ صفر ١ ٤٧ ١ ١٩٨٩
 ١١٣ ٤٩ صفر ٣ ٥٨ ٣ ١٩٩٠
 ٨٠ ٣٠ صفر صفر ٥٠ صفر ١٩٩١
 ٧١ ٣٢ ٢ صفر ٣٧ صفر ١٩٩٢
 ٧٩ ٣١ صفر صفر ٤٧ ١ ١٩٩٣
 ٥٩ ٢٢ صفر صفر ٣٧ صفر ١٩٩٤
 ٦٧ ٣٣ صفر صفر ٣٢ ٢ ١٩٩٥
 ٧٩ ٣٢ صفر صفر ٤٥ ٢ ١٩٩٦
 ٨٨ ٢٧ صفر ١ ٥٨ ٢ ١٩٩٧
 ٨٤ ٢١ صفر صفر ٦٣ صفر ١٩٩٨
 ٨٢ ٢٠ صفر صفر ٦٢ صفر ١٩٩٩
 ٨٩ ١٧ صفر صفر ٦٧ ٥ ٢٠٠٠
 ٦٥ ١٤ صفر صفر ٤٩ ٢ ٢٠٠١
 ١١٠ ٢٥ ٣ صفر ٨١ ١ ٢٠٠٢
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 جزر األنتيل اهلولندية سان مارتن سان يوستاتيوس سابا كيوراسو بونري السنة

 ٩٦ ١٨ صفر صفر ٧٣ ٥ ٢٠٠٣
 ١٠٢ ٢٨ صفر ٢ ٧٠ ٢ ٢٠٠٤
 ٩٢ ٣٨ ١ صفر ٥٣ صفر ٢٠٠٥
 ١٠٦ ٣٤ صفر صفر ٧١ ١ ٢٠٠٦
 ٨٣ ٢٩ صفر صفر ٥٠ ٤ ٢٠٠٧
 ١ ٨١٢ ٥٧٩ ١٠ ٧ ١ ١٨٤ ٣٢ اجملموع

  
  .وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر

    
  ٢١اجلدول 

اإلصابــة بفريوس نقص املناعة البشريــة اليت مت تشخيصها حسب العدد التراكمي حلاالت 
  ٢٠٠٧-١٩٨٥الفئة العمرية ونوع اجلنس يف جزر األنتيل اهلولندية، 

 اجملموع النساء الرجال الفئة العمرية

>٤٩ ٢١ ٢٨ ١ 
٧ ٢ ٥ ٤-١ 
٨ ٣ ٥ ١٤-٥ 
١٦٩ ٩٤ ٧٥ ٢٤-١٥ 
١ ١٦٤ ٥٠٩ ٦٥٥ ٤٤-٢٥ 
٣٨٤ ١٣٨ ٢٤٦ ٦٤-٤٥ 
+٣٠ ١٠ ٢١ ٦٥ 

 ١ ٨١٢ ٧٧٧ ١ ٠٣٥ اجملموع
  

  ..وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر
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  ٢٢اجلدول 
اإلصابــة السنويــة بفريوس نقــص املناعــة البشريــة حسب الفئــة العمريــة يف جـزر األنتيل 

  ٢٠٠٧-١٩٨٥اهلولندية، 
 )بالسنوات(لعمرية الفئة ا 

 اجملموع ٦٥+ ٦٤‐٤٥ ٤٤‐٢٥ ٢٤‐١٥ ١٤‐٥ ٤‐١ ١< السنة

 ٩ صفر ١ ٧ ١ صفر صفر صفر ١٩٨٥
 ٤٦ ١ ٨ ٢٩ ٣ صفر صفر ٥ ١٩٨٦
 ٥٤ ١ ١٢ ٣٠ ٩ صفر صفر ٢ ١٩٨٧
 ٨٠ ١ ١٠ ٥٥ ١٠ صفر ١ ٣ ١٩٨٨
 ٧٨ ٢ ٨ ٥٥ ٩ صفر صفر ٤ ١٩٨٩
 ١١٣ ٣ ١٣ ٦٨ ١٧ ١ صفر ١١ ١٩٩٠
 ٨٠ ١ ٦ ٦٦ ٥ صفر صفر ٢ ١٩٩١
 ٧١ ١ ٥ ٥٣ ٩ ١ صفر ٢ ١٩٩٢
 ٧٩ صفر ١٣ ٥٢ ٦ ١ ١ ٦ ١٩٩٣
 ٥٩ صفر ١٦ ٣٩ ٣ ١ صفر صفر ١٩٩٤
 ٦٧ ١ ١٦ ٤٤ ٣ صفر صفر ٣ ١٩٩٥
 ٧٩ صفر ١٠ ٦٠ ٤ صفر ١ ٤ ١٩٩٦
 ٨٨ ٢ ١٧ ٥٩ ٩ صفر ١ صفر ١٩٩٧
 ٨٤ ١ ٢٣ ٥٤ ٥ ١ صفر صفر ١٩٩٨
 ٨٢ ٢ ٢٣ ٤٩ ٨ صفر صفر صفر ١٩٩٩
 ٨٩ ٢ ٢٠ ٥٦ ٨ صفر ٢ ١ ٢٠٠٠
 ٦٥ ٢ ١٧ ٣٦ ٧ ١ صفر ٢ ٢٠٠١
 ١١٠ ١ ٣٢ ٦٢ ١٣ صفر صفر ٢ ٢٠٠٢
 ٩٦ ٢ ٢٨ ٢٨ ٧ صفر صفر ١ ٢٠٠٣
 ١٠٢ ١ ١٧ ٧٧ ٧ صفر صفر صفر ٢٠٠٤
 ٩٢ ٤ ٢٤ ٥٧ ٦ ١ صفر صفر ٢٠٠٥
 ١٠٦ ٢ ٣٣ ٦٣ ٦ ١ ١ صفر ٢٠٠٦
 ٨٣ ١ ٣٢ ٣٥ ١٤ صفر صفر ١ ٢٠٠٧
 ١ ٨١٢ ٣١ ٣٨٤ ١ ١٦٤ ١٦٩ ٨ ٧ ٤٩ اجملموع

  
  .وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر
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  ٢٣اجلدول 
اإلصابــة بفريوس نقص املناعـة البشريـة حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس يف جزر األنتيل 

  ٢٠٠٧اهلولندية، 
 اجملموع النساء الرجال الفئة العمرية

 ١ فرص ١ ١<
 ١ صفر صفر ٤-١
 صفر صفر صفر ١٤-٥
١٤ ٥ ٩ ٢٤-١٥ 
٣٥ ١٦ ١٩ ٤٤-٢٥ 
٣٢ ١٥ ١٧ ٦٤-٤٥ 
 ١ صفر ١ ٦٥+

 ٨٣ ٣٦ ٤٧ اجملموع
    
  .وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر

    
  ٢٤اجلدول 

لفئــة العمريــة ونوع اجلنس يف كيــوراسو اإلصابـة بفريوس نقص املناعــة البشريـة حسب ا
  ٢٠٠٧وسان مارتن عام 

 سان مارتن كيوراسو 
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال الفئة العمرية

 ١ صفر ١ صفر صفر صفر ١<
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤-١
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١٤-٥
٣ ١ ٢ ١٠ ٤ ٦ ٢٤-١٥ 
١٢ ٧ ٥ ٢٢ ٩ ١٣ ٤٤-٢٥ 
١٣ ٧ ٦ ١٧ ٨ ٩ ٦٤-٤٥ 
 صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٦٥+

 ٢٩ ١٥ ١٤ ٥٠ ٢١ ٢٩ اجملموع
  

  .وحدة علم األوبئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسو: املصدر
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  ٢٥اجلدول 
 اجلنس يف بونري، أو نـوع/اإلصابة بفريوس نقص املناعــة البشريــة حسب الفئــة العمريـة و

  ٢٠٠٧وسان يوستاتيوس، وسابا عام 
 سابا سان يوستاتيوس بونري 

 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال الفئة العمرية

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١<
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤-١
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١٤-٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٢٤-١٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٤٤-٢٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢ صفر ٢ ٦٤-٤٥
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٦٥+

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤ صفر ٤ اجملموع
  

  .بئة والبحوث، الدائرة العامة للرعاية الطبية والصحية، كيوراسووحدة علم األو: املصدر
    

  محل املراهقات    
تتفــاوت النــسبة املئويــة للمراهقــات احلوامــل يف جــزر األنتيــل اهلولنديــة الــاليت حيــصلن    -١٦٨

على رعاية صحية ويستخدمنها قبل الوالدة وبعدها حـسب اجلزيـرة وتتوقـف علـى طائفـة مـن        
  :العوامل

  وكيوراس    
. خيتلف عدد ونوع الفحوص الصحية بدرجـة كـبرية، حـسب الوضـع التـأميين للمـرأة                  -١٦٩

ُتجـرى علـيهن فحـوص    ) ومنهن نـساء بـدون تـصريح إقامـة       (فالنساء الاليت ال يشملهن التأمني      
املولـدة، أو طبيـب     /وتـتم معظـم الـوالدات مبـساعدة طبيـب اُألسـرة، أو القابلـة              . صحية عرضية 
  .ف نوعية ومدى الرعاية املقدمة بعد الوالدة حسب الوضع التأميين لُألموتتوق. أمراض النساء

 يف املائــة مــن مجيــع الــوالدات يف أحــد املستــشفيات أو  ٩٥ويف كيوراســو، تــتم قرابــة   -١٧٠
 يف املائة فهي والدات مرتلية، وتتكـون مـن جمموعـة    ٥أما النسبة الباقية وهي     . عيادات اُألمومة 

والنـساء الـاليت    )  سـنوياً  ١٠٠ إىل   ٥٠( خيترن بإرادهتن الـوالدة املرتليـة        صغرية من النساء الاليت   
  .ال يشملهن التأمني
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  بونري    
  . يف املائة من مجيع األطفال يف بونري داخل املستشفى٨٥يولد   -١٧١

  سان مارتن    
وتولـد نـسبة ضـئيلة مـن     . تتم مجيع الـوالدات تقريبـاً يف سـان مـارتن داخـل املستـشفى          -١٧٢

  . يف عيادات اُألمومةاألطفال
  سان يوستاتيوس    

  .يف سان يوستاتيوس، يولد مجيع األطفال يف املستشفى  -١٧٣
    

  ٢٦اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤عدد اُألمهات املراهقات يف كيوراسو، 

 السنة 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ُعمر اُألم

 صفر صفر صفر صفر ١١
 صفر صفر ١ صفر ١٢
 صفر ٤ صفر ١ ١٣
٣ ٥ ٦ ٤ ١٤ 
٣ ٦ ١٣ ١٣ ١٥ 
٧ ٢٧ ٢٧ ٣١ ١٦ 
٢٠ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ١٧ 
٢١ ٥٤ ٦١ ٦٨ ١٨ 

 ٥٤ ١٣٣ ١٤٦ ١٥٦ اجملموع
  

  .إدارة شؤون السكان، كروا شاو:املصدر
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  ٢٧اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤عدد اُألمهات املراهقات يف بونري، 

 السنة 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ُعمر اُألم

 صفر صفر ١ ١٤
 صفر صفر صفر ١٥
١ ٤ ٥ ١٦ 
 صفر ٣ صفر ١٧

 ١ ٧ ٦ اجملموع
  

  .إدارة شؤون السكان، بونري: املصدر
    

  ٢٨اجلدول 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٤عدد حاالت محل املراهقات يف سان يوستاتيوس، 

 السنة 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ُعمر اُألم

 ١ ١ ١ اجملموع
  

  .إدارة شؤون السكان، سان يوستاتيوس:املصدر
    

   يقدمن الرضاعة الطبيعيةعدد اُألمهات الاليت    
يف حني تشجع مجيع عيادات اُألمومة الرضاعة الطبيعيـة بوصـفها اخليـار األفـضل لـُألم                   -١٧٤

  .والطفل، فإن بعض اُألمهات ال يقدمن الرضاعة الطبيعية ألسباب خمتلفة، من بينها العمل
  كيوراسو    

 لتحديـد نطـاق     ٢٠٠٣ أُجريت دراسة استقصائية عن تغذية الطفـل يف كيوراسـو عـام             -١٧٥
  : رضيعا٦٢٦ومن بني املواليد اجلدد املسجلني يف ذلك العام وعددهم . ومدة الرعاية الطبيعية

   يف املائة على الرضاعة الطبيعية فقط؛٢٥حصل   •  
   يف املائة على الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالقارورة؛٥٤وحصل   •  
  .قط يف املائة على الرضاعة بالقارورة ف٢١وحصل   •  
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  بونري    
 يف املائــة مــن اُألمهــات الرضــاعة الطبيعيــة فقــط ألطفــاهلن خــالل  ٤٠يف بــونري، تقــدم   -١٧٦

  .األشهر السبعة إىل الثمانية األوىل
  سان يوستاتيوس    

 يف املائة من اُألمهات الرضاعة الطبيعية فقـط ألطفـاهلن           ٦٠يف سان يوستاتيوس، تقدم       -١٧٧
  .ملدة ثالثة أشهر على األقل

  ١٣ملادة ا    
  .ُيرجع إىل التقارير السابقة  -١٧٨

  ١٤املادة     
  .ُيرجع إىل التقارير السابقة  -١٧٩

  ١٥املادة     
  .ُيرجع إىل التقارير السابقة  -١٨٠

  ١٦املادة     
   .ُيرجع إىل التقارير السابقة  -١٨١

  


